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Kovo 16 d. įstojo karo 
tarnybon “Studentų žo
džio” redaktorius, Maria- 
napolio Kolegijos profeso
rius, p. Antanas Vaičiulai
tis.

p. Antanas Vaičiulaitis 
galėjo išvengti karo tar
nybos, nes jis buvo Lietu
vos pilietis. Bet jis ne tos 
rūšies žmogus. Jis yra pa
sižymėjęs literatas, karys 
plunksna, patriotas lietu
vis.

Antanas Vaičiulaitis į- 
stojo į Jung. Valstybių 
karo tarnybą ginti šią šalį 
nuo priešų ir kartu Lietu
vą, kuri yra priešo — na
cių vergijoje. Jo didžiau
siu noru, rašo “Amerika”, 
su Amerikos kariuomene 
įžygiuoti į Lietuvą, kad ji 
būtų laisva ir nepriklauso
ma. O jei reiktų žūti, jam 
didžiausia laimė būtų nu
mirti už Lietuvą gražiuose 
Lietuvos laukuose.

Linkime mūsų kolegai, 
Antanui Vaičiulaičiui svei
katos toje didžioje kovoje 
už Jung. Valstybių perga
lę ir Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą!

Portugalijos Smūgiai 
Naciams
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Lisbonas — (CIP) —Ka
talikiška Portu g a 1 i j a 
smarkiai kovoja prieš A- 
šies propagandą, šios ša-i 
lies Kardinolas vėliausia- \ 
me savo laiške rašė: “Šių 
dienų įvykiai duoda mums 
tragiškus įrodymus, kad 
tie, kurie kalba apie Nau
ją Tvarką, kuri nėra ap
šviesta tikėjimu į Dievą, 
teikia tiktai naują betvar
kę”.

Katalikų laikraštis “No- 
vidades” pastebi, kad “tik
roji Nauja Tvarka gimė 
1943 metai atgal Betliejų- > 
je nemirštamu krikščio
niškos civilizacijos Tvėrė-; 
jo įkvėpimu”.
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ChurchilI Pramato Pergalę 
Laike Dviejų Metų
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Vokiečiu Antplūdis Suvalki 
joje Ir Lietuvos Miestuose
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Kalbėdamas apie Brita
nijos, Jung. Valstybių ir 
Rusijos organizaciją, kai
po bloką, ChurchilI išdės
tė problemas ir pagerini
mus, kurie yra priešakyj. 
ChurchilI išdėstė proble
mas ir pagerinimus, kurie 
yra priešakyj. ChurchilI 
sako, kad Europos taryba 
turės būti stipriausia jėga, 
kuri turės spręsti tauti
nius ir tarptautinius klau
simus. Toji taryba turės 
aukščiausio teismo pobū
dį.

Londonas, kovo 22 —Va
kar Britanijos premieras 
Winston ChurchilI per 46 
minutes kalbėjo savo tau
tai ir visam pasauliui apie 
karą.

ChurchilI pareiškė, kad 
gana daug žmonių yra 
susidarę nuomonę, 
karas greit užsibaigs ir 
kad mes turime grįžti į po
litiką ir taikos meto kovą. 
Tačiau jis prie tos nuomo
nės neprisideda. Jis sako, 
kad Hitleris bus nugalė
tas kitais metais, o gal dar 
kitais. Nugalėjus Hitlerį, 
Alijantai visas savo jėgas 
atsuks prieš Japoniją.

Premieras ChurchilI at
sišaukė į savo žmones, kad J 
jie dėtų didesnes pastan
gas dėl pergalės. Jis taipgi 
pareiškė, kad Suvienytos 
Tautos turi rūpintis tuo
jau sudaryti pokarinę pa
saulio organizaciją — kaip 
pavyzdžiui Europos ir A- 
zijos tarybos, kurios rū
pintųsi apsaugoti pasaulį 
nuo naujų agresijų ir nau
jų karų.

DRAUGAS. Jis Jis ragino daryti planus, 
kad išspręsti pokarines 
problemas. Tačiau kol kas 
reikia dėti visas pastan
gas pirmiausia laimėti 
pergalę.

Kalbėdamas apie tris di-įjj viena bus už tai atsako- 
džiąsias valstybes, kurios Į mjnga. 
kovoja prie ašį, būtent,! 
Britaniją, Jung. Valstybes 

j ir Rusiją, jis sako: “Mes 
turime tikėtis ir melstis, 

. kad trijų vadovaujamų 
pergalėtojų jėgų vienybė 
būtų verta jų aukščiausios 
atsakomybės, ir kad jos 
mąstytų ne tik apie savo 
gerovę, bet apie visų gero
vę ir ateitį”.

Būtų tai “kvailystė šiuo 
metu”, sako ChurchilI,!
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Britanija Valdys Savo 
Kolonijas

GANDRAS — LIETUVOS KAIMO 
parskridęs ankstyvą pavasarį tuojaus taiso savo liz
dą ir vietoj dainos, savo kietu snapu kalena savo rū
šies melodijas. Štai, žiūrėk, išbėgęs možytis iš namo 

j jam pridainuoi^ . “Gandrai, gandrai ga-ga-ga, tavo 
' mama ragana... Gandras pakilęs iš lizdo tuojaus lei
džiasi į pievas, kur jis su visu rimtumu iš lengvo žen- 

Iš Alijantų Centro, Šiau-(kė, kad kol kas nereikalin- gia, ir kaip geras medžiotojas, stebi... Jam kas tik pa- 
j Afrika, kovo J22 — ga verstino darbo jėgų kliuvo: varlė, pelė, gyvatė, žaltys, driežas, tai ne ponai.

mobilizacija, nes dabar ir Tik kukšt ir nukautas... Taigi gandras tikras pievų 
be to atliekamas karo dar- valvtoias

i bas. Prezidentas dar pažy-: 
mėjo, kad jeigu būtų pra-j 

į vestas priverstino darbo ■ 
įstatymas, tai jis bendrai^ 
pakenktų karo pastan- 

j goms.

rėš Afrika, 1
Jung. Valstybių ir Brita
nijos karo jėgos smarkiai 
spaudžia iš visų pusių A- 

įšies karo jėgas Tunisijoj.
Alijantai užėmė Sened 
stotį ir traukia link Mak- 
nassy, kuris yra svarbus 
strateginis punktas.

Britų karo jėgos smar
kiai bombarduoja marša
lo Rommel’io jėgas Ma- 
reth linijoj.

v —

Arkivyskupas Spellman 
Aplankysiąs Airiją

Sustabdė Sviesto, Taukų

Vokietijai Pavojus Praėjęs,

Londonas, kovo 22 —Va- d. Šį kartą Hitleris kalbė-
Ir Kitų Riebalų Pardavimų ,kar Vokittij“. naU.dik' *be ?nsUaeK gUtu

~ Uiflorio UotiiYMll ir m po h q n i cslrii hunu AiPSl-

(LKFSB) Lietuvos ap
gyvendinami ne tik išvy- 
kusieji, repatrijuotieji vo
kiečiai, bet ir daugybė 
naujų kolonistų, ypač 
daug vokiečių įsikūrę vi
soj vakarų Lietuvoj ir Su
valkijoje. Nežiūrint anks
čiau duotų pažadų, kad 
nebus liečiamas lietuvių 
turtas, vis dažniau lietu
viai ūkininkai pašalinami 
iš savo sodybų, kurios su 
visu inventoriumi ir man
ta atiduodamos vokiečių 
repatrijantams ir šiaip ko
lonistams. Į Lietuvą daug 
atgabenta vokiečių iš tų 
sričių, kurias daugiau 
bombarduoja anglai. Jau 
šios žiemos pradžioje vien 
iš Kauno buvę iškelta apie 
2.000 lietuvių tam, kad jų ____ ~
vietoje būtų apgyvendinti niaus, Marijampolės ir ki- stantiems 
vokiečiai. Paskutiniu lai
ku Kauno burmistrui o- 
kupacinė valdžia įsakė iš-

Londonas, kovo 22 — 
Arkivyskupas Francis D. 

; Spellman iš New Yorko, 
kuris dalyvavo a. a. Kar
dinolo Hinsley laidotuvė
se Londone, iš Anglijos 
vyks į Airiją, o iš ten at
gal į Šiaurės Afriką, pra
neša laikraštis Daily Mail.

Nepripažįsta Verstino Dar 
bo Jėgų Mobilizacijos

Londonas, kovo 22 —Šio
mis dienomis Britų kolo
nijų ministras pulk. Oliver 
Stanley pareiškė, kad po 

: karo Britų kolonijas ir to
liau valdys Britai.

Britų parliamento atsto
vas, darbietis, J. Dugdale 
užklausė ministro pirmi
ninko Winston ChurchilI, 
ar pulk. Stanley reiškiąs 

i savo nuomonę, ar vyriau- 
. sybės. Ministras pirminin- 
I kas atsakęs, kad vyriausy
bės, ir nurodė, kad po ka
ro Didžioji Britanija val
dys visas savc> kąįpniias 

! taip, kaip ir prieš karą, ir

ChurchilI dar pažymė
jęs, kad tai esą suderina
ma ir su Atlanto Čarteriu.

Sudegė Trys Kaminskių 
Vaikai

n mių mcuaių raiuaviinę itatQrius Hitleris? keturių ir mechanišku būdu. Nesi- bandyti nustatyti detaliai 
w«hinatnn DU kAVn metų karo sukakties pro-! girdėjo nei triukšmingų ar^a argumentuoti apie 

22-—Kainų* Adniinistraci- Sa- P?aakė kurios j aplodismentų. ™bez.us 'kuomet karas
jos Ofisas vakar išleido klausėsi aukštieji nacių. -------
draudimą parduoti svies
tą, taukus ir kitokius rie
balus, kurie yra racionuo- 
jomi nuo kovo 29 d. Taigi 
per visą savaitę negalima 
parduoti nei sviesto, nei 
kitokių riebalų. Šis drau
dimas, kaip ir kiti, pa
skelbtas 
anksto,

į lėtų

VVashington, D. C. —
Prez. Rooseveltas pareiš-
--------------------------------- !

(

Swansea. Mass., kovo 22 
— Vėlai šeštadienio vaka
re, Kaminskų namuose, 
Chase St., kilo gaisras. 

'Trys vaikai sudegė, o pen
ki kiti suspėjo pabėgti iš 
degančio namo. Tuo metu 
aštuonių vaikų tėvų nebu
vo namuose.

Kaminskių penkių kam
barių namas beveik sude
gė, nes gaisrininkai nega
lėjo gauti užtektinai van
dens gesinimui.

net vakaruose nėra pasie
kęs pilnos aukštumos, 
kuomet kova su U-laivais 
tebeina ir kuomet karas 
rytuose yra tik pirmoje 
fazėje”.

i

viršininkai ir karininkai.. 
Jo kalba buvo transliuoja-' 
ma per radio.

I Amerikos ir Britanijos I 
nuolatinis bombardavimas į 
Vokietijos industrijos cen-' 
trų privertė Hitlerį pri
pažinti, kad Vokietijos že
mė tapo “karo zona”, ta
čiau jis pareiškė, kad kri
zė rytiniame fronte jau 
nugalėta, ir kad vokiečių

Leisiu Gaminti 
Refrigiratorius

kovoVVashington, D. C., 
22 — Karo Gamybos Ta-J 
rybos viršininkas, Donald 
Nelson sako, kad bus leis
ta gaminti kaikuriuos rei
kalingus daiktus civiliams 
gyventojams,

tauta eina didžiausioj mo-• 
bilizaeijoj link “sekmą- budini^kus / 
gos ir galutinos pergales . a bitinai reikalingi ir lių į šiaurę 

i Sį kartą Hitleris kalbėjo kuriu trūksta.
Lietuvių laikraščiai ra- tik 15 minučių. Jis pareis-j’ 

................................   1 žuvo tikį -------------
‘ir iS'Skn i Maciai Sušaudė Visus Žydus

be įspėjimo iš 
kad niekas nega- 

prisipirkti atsargai.

Nėra Susisiekimo 
Lietuvoje

★ ]
šo, kad privačiais reika- kė, kad iki šiol 

tuštinti dar apie 800 butų lais iš viso neleidžiama 
ir juos atiduoti vokiečių naudotis geležinkeliais, 
žiniai. Pasitaiko, I 
tuviai iškraustomi iš Vii- keliais duodami tik vyk- 

kariuomenės
“labai svar- vaikai daboja namų apsi- 

biais tarnybiniais ūkio in- gynimo linijas.
i Pažymėtina, kad Berly
no radio paskelbė tik 50 
minučių prieš, kad kalbės 
Hitleris. Matyt, bijojo, kad 
Britų ar Amerikiečių bom-

542,000 vokiečių 
karo frontuose, ir jis sako.

kad lie- Leidimai keliauti geležin- kad frontas tapo sustip-
* 7 1 — —■ * * * * • * • a • Y • • _ • •nntas milijonais jaunų 

vyrų, o senesnieji vyrai ir Kuibyšev.
tų miestų bei jų apylinkių, reikalais ir

- l» I M • ■Mirė Įžymus Laikraštininkas teresais”.
---------- Kaune, kaip ir kituose 

Lietuvos miestuose nėra 
jokių susisiekimo priemo
nių. Autobusai iš viso ne-

Chicago, III. — Kovo 19 
d. mirė, aprūpintas Šv. Sa
kramentais, įžymus laik
raštininkas John A. Mal- 
loy, ilgametis Chicago He- 
rald - American redakto
rius.

Rusai Pasitraukė Iš Belgorodo
Londonas, kovo 22 —So- Sovietų Rusijos lakūnai

kaip tai: vietų žinios paduoda, kad taip pat bombardavo Hel- 
(refrigirato- raudonoji armija buvo pri- 
laikrodžius 

kitus, kurie

Vorošilovgrade

Rusija, — 
(ONA) — Iš Sovietų šalti
nių pranešama, kad na
ciai sušaudė visus Voroši
lovgrade gyvenusius žy
dus.

Pirmiausia naciai pa
skleidė gandus, kad mies-

versta pasitraukti iš Bel
gorodo. kuris yra 50 my- 

nuo Kharko- 
vos. Vokietijos nacių auk
štoji vadovybė sako, kad 
jų armija puola pietinę 
raudonųjų armiją, ir kad 
pasiekusi Donets upę 
“plačiame fronte’’ ir pa
darė susisiekimą 200-my- 

~ lių fronte tarp Kharkovos 
ir Orei.

Rusai buvo atsiėmę Bel- 
gorod vasario 9 d.

Centraliniame fronte, 
kaip praneša Sovietų ži 
nios, raudonoji armija

sinki, Suomijos sostinę. 
Tačiau suomia’i laimi kau
tynes Aunus sąsiauryj ir 
taip pat veda smarkią o- 
fensyvą Karelijos pusiasa- 
iyj- ’

Pirk Defense Borais ir Stamps?

GIVE

vaikščioja, nes vokiečių į- bėriai vėl nesutrukdytų jo te gyvenantieji žydai bus sėkmingai eina link Smo- 
staigos neduoda benzino, kalbos, kaip kad sutrukdė vežami Palestinon. Tačiau lensko. Viena raudonosios 
Todėl visi gyventojai yra nacių partijos dešimtmeti- jie buvę išvežti už miesto armijos kolumna. kaip sa- 
priversti keliauti pėsti. Ines sukaktuves, sausio 30 ir sušaudyti. i ko, nužudė 2,000 nacių. 1
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Naminis Frontas

kareivis, pavyz- 
suvalgo apie 5T2 
maisto kiekvieną

plėšė maisto atsargas, A- 
merikos maistas padėjo 
prikalbinti prancūzų ka
reivius. Mes turime taupy
ti maistą, kad užsitarnau
ti pasitikėjimą žmonių iš
laisvintose šalyse ir pa
drąsinti tuos, kurie gali 
padėti mums invazijos 
frontuose.

(4) . Mūsų kovojantiems 
alijantams — Suv. Tautų 
žmonės sudeda i bendrą 
rezervą maistą, kaip ir 
ginklus. Kiekvienas ali- 
jantų kareivis, kuris stovi 
prieš ašį, padeda išgelbėti 
gyvybes Amerikos karei- ! 
vių. Kiekvienas alijantų; 
karo darbininkas, gamin
damas ginklus, sumažina 
naštą mūsų produkcijai. 
Sveikas galvojimas dalin
tis Amerikos maisto at
sarga su tais, kurie pade
da mums kovoti.

(5) . Naminiame Fronte
— Mūsų vyrai ir moterys 

. civiliame gyvenime, ypač 
■ tie, kurie stato karo įran- 
. kius, turi būti gerai maiti- 
; narni, šią dieną amerikie

čiai dirba sunkiau ir il- 
. giau. negu kitais metais. 
. Jie daugiau uždirba, ir ga- 
. Ii praleisti daugiau pini

gų maistui. Gaila, kad nė
ra pakankamai įvairių rū
šių maisto. Išmintingu 
vartojimu maisto, kurio 
pakankamai yra raciona- 
vimu kitų, kad visi lygiai 
gautų, bus užtektinai mai
sto palaikyti naminį fron
tą sveiką ir linksmą.

Subalansuokite šiuos 
reikalavimus prieš milži
nišką produkcijos gamy-

MAISTAS KARUI 
LAIMĖTI

Maistas yra viso pasau
lio žmonėms reikalingas. 
Mūsų kare, maisto proble
ma turi būti rimtai iš
spręsta Amerikoj. Šiais 
1943 metais iš mūsų bus 
reikalaujama daugiau a- 
grikultūros produktų, ne
gu nuo bile kitos tautos.

Apsvarstykime mūsų 
milžiniškus reikalavimus:

(1) . Amerikos kovojan
tieji vyrai —mūsų 10.000,- 
000 (ir daugiau) kovojan
čių vyrų armijoj, laivyne, 
marinuose, krantų sargy
boje reikalauja milžiniš
kus kiekius maisto. Kovo
jantis 
džiui.
svarų
dieną: eilinis pilietis tiktai 
apie 3 svarus. Tiktai tin
kamu maistu bus sudary
ta energija užgrūdintų 
kovotojų.

(2) . Mūsų ateities ofen- 
syvai — Pakol galima bus 
juos įvykdinti. mes turime 
sutaupyti didelius kiekius 
maisto. Kiekvienas nau
jas militarinis žygis rei
kalauja planavimo iš ank
sto. Tada kada vyrai ir į- 
rengimai pasirengę žygiui, 
maistas irgi turi būti pri
ruoštas. Galimybė didelių 
ofensyvų netolimoj atei
tyje priklauso nuo prista
tymo užtektinai maisto.

(3) . Kaipo invazijos gin
klas — Maistas gali padė
ti išlošti bekraujinias ko
vas prieš ašies pavergtus 
žmones, kurie kovoja mū
sų gerai maitinamus dali
nius iu tuščiais pilvais ir bą Amerikos agrikultū- 
be jokio noro padėti jų už
kariautojams. Maistas yra 
didelės svarbos ir užka
riautose šalyse (Šiaurės 
Afrikoj), kur naciai api-

DARBININKAS

Airijos Šventė

(LKFSB) Kovo 17 d. —
tuvos intencija. Po sumos gv Patriko dienoje — yrai

i

I

II

(LKFSB) Londone su
ruoštoji Lietuvių Diena, 
kaip praneša mūsų kores- 
pondntas, puikiai pavyko.

Vasario 14 d. 11 v. lietu
vių bažnyčioje buvo p. Ba
lučio užprašyta suma Lie-

Energingas Londono Lietu
vių Pasirodymas

davė biblistams! Tūlas 
Paragvajaus diktatorius 
įsakė kunigams prisiųsti 
jam raportus iš jų veiki-
mo, neišimant tuos daly-' r(nkę, Tą dieną 4 vai. į iš
kils, kuriuos laike ispa- kilmes at ko Lietuvos 
zmcių klausymo girdėjo. Latvijos ir Estijos minis. 
Brazilijos ir Uragvajaus berįak Atvyko Ukrainiečių 
politikai bandė perleisti Tautinio Komiteto vice-

i
Viena iš WAAC karių, trimito balsu šaukia parei

gūnes vakarinėms ceremonijoms. Tai gražaus Flori
dos saulėleidžio vaizdas, kai padangę puošia žvaigž
dėtoji šios šalies vėliava.

Kodėl Pietines Amerikos Katalikai 
Yra Nusistatę Prieš Demokratiją?

lių Piet. Amerikos šalyse 
nesupranta demokratiją, 
kaipo gyvenimo būdą, 
kaip kad mes suprantame; 
jų nuomonė demokratija 
yra valdžios forma, kuri

2

ĮVAIRIOS žinios
c.

— suplikacijos, malda už. 
tėvynę, už karius ir už 
taiką.

Šaunus sukaktuvių mi
nėjimas buvo suruoštas 
Šv. Monikos parapijos sa
lėje, nes lietuvių salė bom
bų sudaužyta ir net jos 
plytas darbininkai yra nu-

Airijos tautinė šventė. Ta 
Valstybė gyventojų turi 
maždaug kiek Lietuva — 
arti trijų milijonų, savo 
plotu bus kokiu šeštadaliu 
didesnė už Lietuvą. Nors 
Airija yra tampriais ry
šiais susieta su Anglija, 
tačiau ji turi ir plačias 
teises, net gi jai pačiai pa
likta apsispręsti karo pa
skelbimo reikalą ir ji kaip 
tik pasiliko nekariaujanti, 

kuriuo visi ku j —- neįtrali. Prieš šešetą metų
kuiiuuv s, nu- pirmininkas, buvo žurna- Airija lšleido naują kons

tituciją, kurioje labai pa
gerbiama religija. Valsty
bės vardas parinktas se
nobinis — Eire. Dabar Ai
rijos ministeriu pirminin
ku yra didelis katalikų 
veikėjas De Valera. Airi
jos kovose dėl laisvės yra 
ypatingai pasižymėjęs 
O’Connell, taip gi gilaus 
tikėjimo katalikas. Dau
gelis lietuvių turėjo pro
gos pamatyti ir arčiau pa
žinti airių žemę per tarp
tautinį Eucharistinį kon
gresą Dubline. Beveik visi 
Airijos gyventojai yra ka
talikai. tik šiaurinėje sa
los dalyje, kuri priklauso 
Anglijai, dauguma yra 
protestantų.

I
i

ros 1942 m. ir dar didės-; 
nius reikalavimus 1943 m J 
Kada pradėsite suskaityti; 
šias milžiniškas skaitli-į 
nes, tada pradėsite šu
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Daugelio patėmytas fak
tas, kad Pietinės Ameri
kos katalikai yra nusista
tę prieš demokratiją, rei
kalauja išaiškinimo. Atsa
kymas į šį klausimą ran
dasi pačių Piet. Amerikie- teikia balsavimo teisę. Jei- 
čių tarpe: Kaip jie supran- gu atsiminsime, kad dė
ta žodį Demokratija?

I. Daugelis mūsų ^riete- prievarta Uždėta po revo- 
liucijų 1810 ir 1822 me- 

prasti mūsų milžinišką tais, o ne išaugo lėtai, kaip 
maisto problemą. J. Valstybėse, pamatysi-

Galima sakyti iš pat pra- me, kad jie nebuvo tinka- 
džios. kad badas negrąsi- mai prirengti pagal ją gy- 
na Jung. Valstybių žmo- venti.
nėms.
vis gaminsime vis didės- šimtą suvirs metų gyveno 
niaxč skaitliais, didžiau- demokratiškai, dvi kartos 
sias maisto atsargas visa- išaugo jos dvasioje, 
me pasaulyje. Gal neturė
sime visokio maisto, kokio 
visada turėjome namie, 
bet karo - laiko dieta pri
statys užtektinai maistin
gumo užlaikymui mūsų 
sveikatos ir energijos. Mes 
turime planuoti savo die
tą išmintingai.

Kare, pirmieji daiktai 
laikomi pirmoj vietoj. 
Šiandien, svarbiausia už
duotis yra tinkamai mai
tinti kovojančius vyrus — 
nepaisant po kokia Jung. 
Tautų vėliava jie kariau
ja. O. W. I.

mokratija buvo jiems

į įstatymą,
Inigai būtų buvę priversti ffetV- korešp^ndentį“,‘te- 
vestis. Visiems žinoma, 
kad Meksikoje ir Guate- 
maloje šv. mišių aukoji
mas buvo skaitomas “pra
sikaltimu”, 
bausme. Ar 
daug kaltinti 
kietį, jeigu 
demokratiją, 
nų ir bedievių darbą?

III. Paskutinioje vietoje 
Fašistai ir Naciai kalti su- 
kurstyme Piet. Amerikie
čių prieš demokratijos 
idealus. Per paskutinį de
šimtmetį jų propaganda 
šaipėsi iš J. Valstybių ir 
Anglijos 
dvasios” 
teresų”. 
gyventojams “apvalyti jų 
šalį nuo demokratizmo ir 
padaryti ją tyrai katali
kišką”. Katalikų Vysku
pai pirmieji pamatė tų ža
dėjimų melagingumą ir 
tuštumą. Jie stojo griežtai 
prieš. Vėliau ir valdžia su
siprato. šiomis dienomis 
kovos prieš Ašies propa- 
ganaą sėkmingai laimeja- prisidėję pabaitijos

Mes gaminame ir §. Amerikos kolonistai• -3
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net mirties 
galima per- 

Piet. Ameri- 
jisai žiūri į 
kaipo maso-

* ‘materialistinės 
ir “pinigiškų in- 
Fašistai žadėjo

Ii amerikiečiai lietuviai 
karininkai, keli Kanados 
kariai lietuviai ir visas bū
rys Londono lietuvių ka
rių. Salėje pritrūko net 
kėdžių visus sutalpinti. 
Buvo svečiais net pora ki
tų tautų kunigų: airis ir 
anglas. Pirmiausia Londo
no draugijų pirmininkai 
sveikino ministerį ir per jį 
Lietuvą, žadėdami gelbėti 
tėvynę. Sekė sveikinimai 
Latvijos ir Estijos minis- 
terių, ukrainiečių, Lietu
vos studentų ir lietuvių 
karių. Susirinkusieji nu
tarė pasveikinti ir laiškais 
padėkoti Šv. Tėvui už iki 
šiol parodytą Lietuvai tė
višką globą, vietos kard. 
A. Hinsley už jo daugeliu 
atvejų tartą kur reikia 
svarų žodį, užtariantį Lie
tuvą. Telegramomis nu
tarta pasveikinti D. Brita
nijos Min. Pirmininką W. 
Churchillį, USA prez. Roo- 
seveltą, prez. Smetoną.

mos — dėka Katalikų Vys
kupams.

Šiomis dienomis daug

mi- 
nisteriai sudarė nepapras
tą solidarumo įspūdį, y- 

s pač, kai lietuvių parapijos

★ Lietuvos laikraščiai 
skelbia, kad teisė medžioti 
duodama tiktai tiems, ku
rie prie vokiečių generali
nio komisariato išlaiko 
“atitinkamus egzaminus”. 
Kokio pobūdžio yra šie 
“medžiokliniai” egzami
nai, laikraščiuose nieko 
nepaaiškinama.

Siaučia Dėmėtoji Šiltinė 
Lietuvoje^'bama choras darniai, gražiai su-

giedojo ne tik Lietuvos, 
bet ir Latvijos, bei Estijos

, himnus.
į Antroje dalyje buvo su- pradėjo siausti dėmėtosios 
vaidinta J. Pumerio “Lais- šiltinės epidemija. Ypač 

! vės Kaina” —septyni vaiz- daug susirgimų registruo- 
' dai su istorinėmis pirm to ta Telšių ir Kretingos aps- 
žiniomis kiekvienam pe- krityse.
riodui. Choras savo tauti-; -------------
niais drabužiais bei geru 
net ir kjasiškų dainų išpil- dymu, Lietuvos ūkininkai 
dymu visus žavėjo. i

mą Piet. Amerikai, kad su
darius tarp abiejų Ameri- 
kų stiprius ryšius. Kliūtys 
atsiranda tame, kad Piet. 
Amerika yra katalikiškas 
kontinentas, o Šiaur. A- 
merikoje viešpatauja kita 
dvasia. Šias kliūtis paša
linti būtų galima įvyk
dant šiuos principus...

1. Supažindinti abi A- 
merikas su tiesa apie Baž
nyčią ir Valstybę. Tai ne 
lengvas dalykas suderinti 
Bažnyčią ir Valstybę, bet 
vistiek galimas. Bažnyčia 
supranta, kad visuomet 
bus krikščionių, kurie Jos 
balso neklausys; Ji su
pranta, kad neturi teisės 
prievarta į savo glėbį su
varyti visus nekatalikus; 
Ji iš prityrimo gerai žino, 
kad diktatoriai savo įsta
tymais, grasinimais kalė
jimais negali tvarkos pa
laikyti šalyje. Iš kitos pu
sės, demokratinė valstybė 
kuri neturi 
teikti pilnos 
Bažnyčiai, 
vardo neverta.
Bažnyčia daugiau nerei 
kalauja, kaip laisvės dar 
buotis dėl valstybės sielų 
Demokratinė valstybė su
pranta, kad ji negali atlik
ti Bažnyčios darbą... todėl 
Bažnyčia yra reikalinga, 
jos veikimas yra būtinai 
reikalingas, jeigu norima 
tikros laisvės atsiekti — 
tiktai dvasiniai sveiki, sti
prūs piliečiai gali būti pil
nai laisvi!

A. M. J.
Iš CIP Corrcspondence.

★ Iš lietuvių laikraščių 
matyti, kad Lietuvoje vėltai 

kuomet prisėjo skelbti 
Nepriklausomybę nuo An
glijos, jie buvo gerai pri
sirengę. Visai kitaip su 
Lotynų Amerikiečiais. 
Pietų Amerikos masės, In- 
dijonai ir pus-indijonai 
neturėjo mokslo, negalėjo 
sudaryti savas nuomones 
apie tuos dalykus, už ku
riuos jie buvo priversti 
balsuoti. Tai ir atsitiko, 
kad gudresni politikai jų 
balsus papirkdavo už duo
nos kepalą, arba alaus 
bonkutę. Kas buvo turtin
gesnis arba pajėgingesnis, 
tas valdė Piet. Amerikos 
šalis. Iš to kilo dažnios ci- 

Įvilinės kovos, diktatoriai, 
betvarkė. Tiesa, po daug 

‘metų politinis karštis ats
lūgo, bet kol bus neaišku
mai kas link tikros demo
kratijos principų, tol žmo
nės negalės ramų gyveni
mą vesti.

II. Iš kitos pusės, susi
pratę katalikai nepamirš
ta, kad vardu demokrati
jos buvo išleista daugybė 
prieš-bažnytinių įstatymų 

i ir net kruvinų persekioji
mų. Venezuelos, Kolumbi

jos, Ekvadoro 
— Argentinos 
dikalai”, — 
“marksistai”, 
džią į savo rankas, 
konfiskuoti bažnytines į- 
staigas, drausti parapijų 
steigimus. Čilės valdžia 
vieną kartą, atėmusi kata
likų vienuolynus, juos per-’

i ★ Vokiečių įstaigų parė-

nuo hektaro turi prista
tyti vidutiniškai po 120 

Remk šios šalies apsigynimą! kg. bruktų linų.

In Alsace-Lorraine even the 
"amily narnės have been taken from 
.he re si d e n t s and Germanized 
i am e s substituted. Century-old 
French streets of Mulhouse, Stras- 
;>ourg, Metz have been given Nazi . 
įames. In their effort to destroy 
iii French culture in these prov-P

;STOOt-

' f
LENINGPO

inccs the Germans are burninę 
libraries—even the privately owned 
French cook books. In Strasbourg 
alone nearly 20,000 homes have 
been darnaged in this war būt the 
residents štili pray for allied bomb-
ers to tome over again with their 
block busters

In America our war cfTorts are 
tranquil, būt nevertheless they 
mušt be determined if wc are to de- 
feat Hitler.

Buying War Bonds cvery pay 
day is one good way to exhibit our 
determir.ation to aid in the war 
effort.
wss 7tlE V. S. TDtpl.
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“laisvieji”, 
ir Čilės “ra- 

Meksikos 
paėmę val- 

ėmėsi

A

išminties su- 
laisvės Kat. 

demokratijos 
Katalikų

Eric Johnston, Jung. Valstybių Chamber of Com 
merce prezidentas, palieka Pan-American Oro uostą 
Miami, ir vykstąs į Pietinę Ameriką, kad suplanavus 
po karinę prekybą.
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Kun. Antanas Milukas ANTHONY EDEN, Britų Užsienių reikalų valstybės

'•m-

Antanas Vaičiulaitis išėjo į kariuomenę. Ir taip 
slapta, visuomenei nei žodžio neprasitaręs, tarsi vog
čiomis. Tur būt numanė — negalėjo nenumanyti — 
kad jo verksime. Tad kaip tikras, rimtai nusiteikęs 
lietuvis, pasiryžo tą žingsnį viešai padaryti, nesigar- 

I2 siūdamas, neskystimaudamas, negi aimanuodamas. 
$5 oc Perdaug kuklus viešai garsintis. Kas reik, tai reik. Ar 
* v gi iš tiesų jam reikėjo? Jis ne pilietis — galėjo atsisa

kyti. Taip — bet kas paskui? Čia, žinoma, reikėjo ge
rai apsisvarstyti. Ir Antanas apsisvarstė, kad geriau
sia jam išeitis kovoti Dėdės Šamo kariuomenėj ir, 
kiek bus jo dalia, prisidėti prie Lietuvos išvadavimo. 
Kaip būtų gražu, jei garsusis literatas, mokąs taip pa
traukliai aprašyti Lietuvos gamtą, paukščius, gyvu- ministeris, kuris šiomis dienomis veda plačius pasitari- 
nus ir žmones, vieną gražią dieną įžengtų į Lietuvos mus Washingtone, kas link po karinių rubežių Europo- 
žemelę, Amerikos kareivėlių - išgelbėtojų būry! Ir tas je ir kitur, 
būrys būtų lietuviškas!... Svajoti galima. Antanas ir 
gi svajoja — kur kas giliau negu eilinis lietuvis. Bet

. Žino, kad kol svajonės įvyks, 
žmonės turės skaudžiai patirti, kiek svaras bėdos kai-

★ Ženevos dienraštis
Taip. Bet kas bus su mūsų visuomene? Kur atsi- “Courrier de Genve” lap- 

nybėsTžmogus ne geležis. O gi ir geležį rūdys sunaiki- durs vienintelis pasauly lietuvių inteligentų žurnalas kričio pabaigoje paskelbė

Kun. A. Milukas pasimirė... Kada tokią žinią iš
girsti apie pilną gyvastingumo ir energijos žmogų, 
tai suriku įsivaizduoti, kad jis būtų miręs. Rodos, gy- 
vętų sau ir gyvętų. Tiesa, pastaraisiais laikais kun. i kartu ir realistas. 
Milukas jau nebebuvo gyvastingas. Ne tam amžius. ; ... -
Pagaliau, sunkūs darbai, įvairūs sukrėtimai ir didelė nuo ja. Ir jis tą vargą savanoriškai pasiima.

. . _ ... , J . • T o ; K' Uac U,, r. vv, ?visuomeninė našta paliko savo antspaudą ant jo asme-

na.

"Kovą Laimės Apvaizda"
Perskaitęs “Darbininke” iš 

dienos 12-to kovo editorialą:— 
“KOVĄ LAIMĖS — APVAIZ
DA”, pažymiu, kaip man yra 
žinoma, tai ir be Austrijos įsi
kišimo... 1870-se metuose rusai, 
nors ir slaptai, bet kaip vokie
čių bičiuliai pridėjo savo rankas 
prie veiklos supliekimui tada 
prancūzų. Mano tėvas, a. a. A- 
leksandras Vidikauskas tada 
jau tarnavo rusų kariuomenė
je. Tai jis mums dažnai saky
davo, kad vieną ankstyvą ryt
metį, 1870-se metuose jų pulką 
išrykiaivo “kazarmų” kieme ir 
pulkininkas garsiai paklausė: 
“Kas nori savanoriai dalyvauti 
vokiškai - prancūziškoje karė
je, tie žingsnį pirmyn!” Su
prantama, kaipo kariai, į tokį 
paklausimą, visas pulkas pa
žengė žingsnį pirmyn. Tada 
pulkininkas karius skaitliavo ir 
kiekvienam vienuoliktam vis 
šūktelėjo: “Vystupai!” — Ir 
tuojau tas karys privalėjo rė
dytis į vokiškų kareivių drabu
žius, ir tuos rusų karius, vokiš
kai parėdytus, slaptai išvežė; 
kad jų rankomis atkeršyti 
prancūzams už Krymo Karę. 
Kaip po to pašnabždomis kariai 
tarp savęs kalbėjosi.

K. Vidikauskas.

jimus, stačiai okupavo 
Pabaltijo valstybes. Euvo 
įvesta bolševikinė siste
ma, visos svarbiausios že
mės ūkio ir pramonės į- 
monės buvo nacionalizuo- 

i žmonių 
ištremta 
uždaryti 

bažnyčios

savo užsienio skyriaus re
daktoriaus H. Schubiger 
vedamąjį straipsnį, pava
dintą “Ostland”.
nyje sakoma:

“Lietuva, Latvija ir Es- ar
tija buvo begėdiškai Mas- vienuolynai, 1 
kvos apgautos, kai sovie- persekiojamos. Tuo metu 
tai 1939 m. joms pasiūlė kai siautė politinis ir reli- 
pagalbos paktą, kurį so- ginis teroras, kolektyvi- 
vietams buvo užleistos jū- zacija atnešė visuotinį ga- 
ros ir aviacijos bazės, o 
taip pat leista jų teritori
jose įsikurti rusų įguloms; 
bet už tai sovietai garan
tavo, kad jokiu būdu ne
bus kėsinamasi į jų nepri
klausomybę ir vidaus san
tvarką. SSSR pasižadėjo 
nieku būdu nesikišti į tri
jų Pabaltijo valstybių vi
daus reikalus. Po šešių 
mėnesių Maskva, sulaužy
dama visus savo pasižadė-

— “Studentų Žodis”? Į tą klausimą baugu ir atsakyti. 
A. Vaičiulaitis buvo ryžtingas kultūros dirvoj kovoto
jas. Čia tai jau jis tikrai patyrė, kiek svaras vargo 
kainuoja. Tą naštą jis didvyriškai išnešė. Bet kas da
bar bus? Daleiskim, kad rasis ir kitas ryžtingas žur
nalo leidėjas (tokių vilčių puoselėti nedraudžiama), 
bet kas užims jo vietą kaipo straipsnių rašytojas ir ki
tų literatinių pajėgų traukutis - organizatorius? Kas 
pagamins tokių žavingų apysakų, kurias skaito, nega
lėdami atsigerėti, ne tik inteligentai, bet ir šviesesnio
ji liaudis? Kas taip atvaizduos Lietuvos gyvenimą ir 
jos gyventojų tipus, kaip Vaičiulaičio plunksna, iš po 

i kurios byrėjo taip, rodos, lengvai gimstą kūrybos per
lai ? Ar jis, Apvaizdos čia atsiųstas, kad Amerikos jau
nuomenei padarytų Lietuvą patrauklesnę, jaukesnę, 
mylėtiną, jau būtų savo uždavinį atlikęs? “Mauras pa- 

' darė savo, Mauras gali sau eiti” — anot Shakespearo. 
. Ne. “Mauras” dar neatliko savo darbo. Jis tik pradėjo, 
daugių daugiausia įpusėjo. Jis čia dar verkiant reika
lingas. Jo padarytoji spraga neužkišama. Vaičiulaitis 
nepavaduojamas.

Tačiau — kas žino? Sakoma, kad karo baiseny
bės neišgyventinos. Jos būk tai esminiai sužalojančios 
žmogaus asmenybę. Vadinasi, vidutiniško žmogaus.' 
Bet Vaičiulaitis kur kas aukščiau vidurkio. Karo su
krėtimus jis gali ne tik išgyventi, bet virš jų pakilti ir 
kiek vėliau, atsipeikėjęs, gali juos tiksliai išanalizuo-’ Generolas Henri Giraud, je ir vokiečių 
ti ir literatiniam darbui panaudoti. Jo talentas, vyriš- Civilės ir Militarės koman- pradžią. Autorius nurodo, 
kai subrendęs, gali pasiekti pasaulinių genijų lygio ir dantas prancūzų Šiaurės kad vokiečiai pašalino Lie- 
sukūrti ką nors panašaus į Tolstojaus “Voina i Mir” Afrikoj panaikino valdiš- tuvos vyriausybę ir atsi-j 

ką biurą, kurio vienintelė sėdo patys Pabaltijo vals- 
pareiga buvo įvesti ir pil
dyti žydams varžymus.

Persekiojimas žydų po 
nacių valdžia arba kontro
le, yra vienas iš baisiausių 
įvykių visoje žmonijos is
torijoj. Niekada net nei 
tamsiausioj vai a n d o j 

Kalbėdamas apie nusi- tingos rūšies politinės Tamsiojo Amžiaus Euro- 
statymą, kurį Teisingumo doktrinos savo šalyje po poje nebuvo tokis pavyz- 
Departamentas seks pil- karo. Jie stengiasi nusta- dys žvėriško žiaurumo, 
dydamas Svetimų Agentų tyti Amerikos visuomenės kurį galima lyginti su na- 
Užregistravimo Įstatymą, nuomonę, apeliuodami į- cių pastangomis išnaikin- 
Generalinis Prokuroras vairioms tautinėms gru- ti žydus.

Šiandien nacių kontro- 
Karšti ginčai seka, kenk- liuotoj Europoj, vargšus 

Departa- darni mūsų karo progra- žydus vis kankina Hitlerio 
mai ir suformulavimui pa- pasekėjai. Juos tūkstan- 
stovios taikos.

“Pagal mūsų demokrati
nes tradicijas, mes neketi
name sulaikyti arba įsi
kišti į legalius veikimus 
šių svetimų partizanų gru
pių. Bet mes nemanome 
leisti išnaudoti mūsų sve
tingumą. Visi turi teisę 
žinoti ką šie politiniai 
strategistai daro ir kam 
jie tarnauja, ir reikalauti, 
kad šios propagandos šal
tinis turėtų būti visiems 
aiškiai žinomas.

“Svetimų Agentų Užre-

Bet buvo laikų, ir tai nepertolimiausių, kada kun. 
Antanas Milukas buvo virtęs tikrąją būtenybe mūsų 
išeivijos santykiuose. Tai tarsi koks centralinis mū
sų viešosios veiklos ratas, kurs pats energingai suko
si ir kitus apie save suko; tai savo rūšies perpetuum 
mobile — pastovus, niekad nenurlstąs judesys. Be jo 
visuomeninis gyvenimas nė ne krust. Jis buvo vadas 
tikroj to žodžio prasmėj. Tiesa, išeivijos gyvenimas 
tais laikais nebuvo jau toks sudėtingas. Susivienymas 
tai vienintelė centralinė katalikų organizacija; kun. 
Miluko redaguojama “žvaigždė” tai vienintelis kata
likų laikraštis. Ir tiek. Dvasiškijos skaičius kažin ar 
viršyjo 50 (dabar yra pusketvirto šimto), pasauliečių 
inteligentų kokia pora desėtkų; nė mokyklų, nė kole
gijų, nė vienuolijų, nė kitų kokių, be Susivienymo, 
centralinių katalikiškų organizacijų, nė daugiau kata
likiškų laikraščių. (“Katalikas”, anot kun. Kaupo, 
neidavo į bažnyčią). Visai eilei mokyklų, organizacijų, 
vienuolijų ir laikraščių įsikūrus ir visuomeniniam gy
venimui taip plačiai moderniškai išsiūgdžius, savaime 
suprantama, kad vienas vadas, būk jis ir antžmogis, 
visa ko negalėjo aprėpti. Tad kun. Miluko įtaka pa
laipsniui susmulkėjo ir jis pats galutinai viešąją dar
buotę pakeitė klebonavimu. Pagaliau ir nuo tų parei
gų atsipalaidavęs, pasitraukė į privatų gyvenimą. Bet 
jo įtaka mūsų spaudoje, ypač knygų leidimo srity, 
paliko neišdildoma. Čia jam nieks ne tik neprilygsta, 
bet nė artyn . °nrieina. Tuo atžvilgiu jis istorinis as
muo. Rašant lietuvių kultūros istoriją, čia ar Lietu
voje, pro kun. Miluką tylomis nepraeisi. Kultūros is
torijoj jis dar prie gyvos galvos buvo garbingai įre- 
korduotas.

Nuo pat Seminarijos laikų pradėjo reikštis busi
moji kun. A. Miluko veikla. Jo dinamiška asmenybė 
iš karto prasimušė priekin. Tuometinėj Seinų Semina
rijos lenkinimo atmosferoj lietuviai klierikai jautėsi 
einą ne savo tautos pareigas. Jie lietuviai ir Lietuvai 
besirengią tarnauti, o čia auklėjami lenkiškoj aplin
koj. Gi lietuvybės pradų jie jau Marijampolės gimna
zijoj įsigijo, vadovaujant tokiems profesoriams, kaip 
Kriaučiūnas, Jasulaitis, Staniškis. Iš to lietuvybės liz
do išėjo Matulaitis - Matulevičius (vėliau Arkivysku
pas ir Marijonų Generolas), Būčys (dabar Vyskupas Biddle praeitą savaitę pa- nėms tarpe mūsų piliečių, 
ir Marijonų Generolas), Totoraitis (istorikas), Lau
kaitis (būvusis Vilkaviškio Vyskupijos Vikaras Gene- 
ralis), Milukas, Urbonavičius, Narjauskas (dabar

I

• v

(Karas ir Taika). Vaičiulaitis gali virsti pajėgingiau- 
siu mūsų romanistu. K.

I
reiškė:

“Teisingumo 
mentas labai energingai

prelatas), Andziulis ir daug kitų, kurie paskui suvai- pildys Svetimų Agentų 

gyvenime. Seminarijoj Milukas vaidino vadovaujan- 
čią rolę, ypač spiriąs visus ko greičiausiai atsipalaido- 
ti nuo lerikijonų (jis taip lenkus vadindavo). Už tai 
jam teko nukentėti ir apleisti Seinų Seminariją.

Atsidūręs Vokietijoj, jis tuojau užmezgė santy- kia teorija, kad Amerikos 
kius su esančiomis Tilžėje lietuviškomis spaustuvė- žmonės turi teisę apsisau- 
mis, kurios paskui spausdindavo visą Miluko surink- ””z' 
tąją Amerikoj medžiagą. Per ištisą žiauraus rusų per
sekiojimo laikotarpį, Prūsuose spausdinamoji Ameri- 
kos literatūra palaikė smaugiamą Lietuvos tėvyniš- "įf J’ “‘egalioše
ką dvasią. Čia kun. Miluko nuopelnai tiesiog neįkai- rybose bet, kacj jį viešai 
nuojami. Savo energija ir sumanumu jis ugdė ir sklei- būtų identifikuota tuomi, 
dė lietuvybę abiejuose kontinentuose — Lietuvoj ir kuomi ji tikrai yra. 
Amerikoj. Jau tik to vieno jo veiklos laikotarpio už
tenka jo vardui mūsų istorijoj įamžinti.

Tad ramiai ilsėkis, didingas darbuotojau, laisvoj 
Amerikos žemelėj, kuri tau suteikė atsparumo punk
tą Tėvynės dvasiai išjudinti. T 
teužmdka Gerasis Dievulis už sunkius darbus ir kil
nias tavo pastangas...

dino didesnį ar mažesnį vaidmenį Tėvynės ir išeivijos

Straips- tos, tūkstančiai 
buvo areštuota, 

nužudyta,

PIRMAS AUŠROS 
SPINDULYS

socialinį gyvenimą. Viso
se įstaigose pasodinti vo
kiečių valdininkai - kont
rolieriai. Tiktai 1942 m. 
kovo mėnesį vokiečių rei
cho ministeris okupuo
tiems Rytų kraštams Ro- 
senbergas suteikė Pabal
tijo valstybėms fiktyvinę 
autonomiją, tačiau vokiš
kųjų kontrolierių skaičius 
nesumažėjo.

Ostland - Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos vardai, ku- 

pavergimo riuos paliko net sovietai, 
yra išnykę iš oficialinio 

, — visus turtus, 
kuriuos buvo “nacionali
zavę” sovietai, konfiskavo 

Lietuvo- nauJasis okupantas, kuris — w . •

mybos susmukimą ir svai
ginantį kainų pakilimą. 
Šių trijų valstybių suso- 
vietinti gyventojai tuo 
sunkiau pakėlė naująjį rė
žimą, primestą jiems So
vietų Rusijos, jog jie iš
gyveno 20 metų nepriklau
somybės periodą ir, visa
da orientuoti į Vakarus, 
jie jau kovoja prieš cari
nės Rusijos 
metodus”.

Toliau autorius atpasa- žodyno, 
koja vokiečių karą su so
vietais, tautinės -vyriausy
bės susidarymą ]_____

i okupacijos nė nerodo noro jų grąžinti 
teisėtiems savininkams. 
Sunkios rekvizicijos, grie
žti maisto suvaržymai, at
stumianti nelygybė vieti
nių gyventojų ir vokiečių 
traktavime, kruvinos re
presijos — 400 žmonių su
šaudyta Lentupyje už 
dviejų vokiečių nužudy- 

zimma. luietuva, r.suja ir masinis lietuvių, lat- 
Latvija buvo įjungtos kar-,vilJ ,ir estlĮ įarbininkų 
tu su Gudija į administra- siuntimas į voKietijos 
tyvinį vienetą pavadintą dirbtuves, — visa_ tai ne- 
Ostlandu. Vokiečių gene- prideda prie padėties pa- 
raliniai ir sričių komisą- gerėjimo.
rai. priklausą reicho ko-i 
misaro Ostlandui, laiko Nelaimėje maitinimas 
savo rankose visą valdžią mūsų apylinkės gali pri- 
ir saviškai tvarko iki pat klausyti nuo Raud. Kry- 
smulkmenų trijų Pabalti- žiaus. Remkite Raud. Kry- 
jo valstybių ekonominį ir žiaus Karo Fondą.

tybėse. Toliau straipsnyje 
sakoma:

“Nebegalėjo būti klausi
mo apie Pabaltijo valsty
bių nepriklausomybės grą
žinimą. Lietuva, Estija ir

čiais skerdžia, kaip gyvu
lius arba palieka mirti be 
maisto, prigrūstose geto- 
se.

Bet ateitis atrodo daug 
šviesesnė. Pasaulis žino, 
kada ašies biaurybė bus 
sunaikinta, krikščioniški 
mielaširdystės prisakymai 
nuims nepakenčiamą jun
ga nuo žydų, brolystės ir 
demokratija padarys žydą 
laisvu žmogumi, laisvą 
nuo persekiojimo, laisvą 
nuo neteisybės, laisvą nuo 
baimės.

Pirmas aušros spindu- 
Politinės intrygos, ku- gistravimo Įstatymas yra lys, nors labai mažutis šio- 

rios plėšė Europą ir Aziją atidengimo 
per metus,

i mūsų šalį. Jung. Valsty- bus. Bet sunkios bausmės 
bės tapo centras įvairių bus duotos tiems, kurie at-

[ užsiregistruoti,

i Užregistravimo Įstatymą,

nų. Net agentai neitralių 
ir draugingų šalių turi pri
silaikyti šio įstatymo.

“Įstatymas pagrįstas aiš-

goti nuo propagandos bi 
kurios svetimos vyriausy
bės. Tikslas yra nesulai
kyti šią propagandą tol,

rybose, bet, kad ji viešai

U

statutas; jis je nakties tamsumoj, pasi- 
persodintos į nesulaiko kokius nors dar- rodė šiaurės Afrikoj. Lais

vė sugrįžo tenai ir, su ja 
ateina galas varžymams ir 
persekiojimams žydų. Tai 

rių, kiekvienas užsiėmęs arba kurie sąmoningai už- šviesi kibirkštėlė ateities._ _ i O.W. I.,

Ramiu amžinu poilsiu rū§įų pabėgėlių politikie- sisakys

K. tiktai įsteigimu savo ypa- siregistruos netinkamai’’. |
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Antradienis. Kovo 23, 1943 m. DARBININKAS
Dr. K. Gečys.

ISPANŲ RELIGINES EISENOS

nuteisto Kris- 
— paaiškino 
ispanas.
mandagaus 
sučiaupiau

auksu išsiųtu rūbu, aplink 
statulą daug gyvų gėlių. 
Prieš statulą eina dvasi
ninkija; iš abiejų jos pu
sių — šeši miesto atstovai 
viduramžių rūbuose; pas-i 
kui — eina kariuomenės, 
laivyno, valdžios, partijos 
pareigūnai, o ant galo ka
rinis orkestras.

Žmonių minia liaujasi 
kalbėti, susitelkia, pri
klaupia. Tikybiniai ispano 
jausmai nors savotiški, 
bet gilūs.

Panašių eisenų šiandien

(Tęsinys)

— Minėta atgailaujančių 
brolija siekia viduramžių; 
tie basi ir su iškryžiuoto- 
mis rankomis žmonės — 
brolijos nariai, kurie šian
dien atsidėkuoja Dievui 
už apturėtas malones: pa
lauk tamsta, o už valandė
lės pamatysi garsią ir ste
buklingą
taus statulą 
man senyvas

Išklausęs 
paaiškinimo 
savo lūpas, bet... neilgam. Madride bus keletas. Pas- 

Eisėna slinko labai iš lė
to, dažnai sustodavo.
— Mira. aqui van los Na- 

zarenos! — Žiūrėk, štai 
eina nazarenai!

Juos pamatyti susirinko 
žmonės, tame skaičiuje ir zatorių 
aš iš bolševikų okupuotos šaukia: “Toma, bebe!” — 
Lietuvos::: Iš tolo matyti. “Imk. gerk!”... Visa statu- 
kaip slenka, kaip kokios la apipilta vynu; nuo jos 
mumijos, dvidesetkis vy- jis teka ant žemės, 
rų ilguose fioletinės spal
vos rūbuose, su aukšto
mis. tos pačios spaivos. 
piramidalėmis kepurėmis, 
kuriuose iškirptos dvi ma- estetinį paprotį toleruoja 
žos skylutės, kad sau 
sprando nenusisukus: ran
kovės labai plačios, 
juosę geltona virve; vieni 
laiko rankoje žvakę, 
aukštą ir ilgą kryžių, treti 
eina su iškryžiuotomis 
rankomis, laikydami dvi 
mažas žvakes: visi jie ant 
kaklo turi minėtos broli
jos škaplerį.

Nepatinka jie man. Kas 
tai maskaradu arba cirku 
kvepia. Bet neužginčina- 
mas faktas, kad tai viešą 
atgailą darantieji žmonės. 
Ne kiekvienas pakeltų to
kią auką.

Karts nuo karto pasigir
sta gražus tenoro balsas. 
Nežinia kur tas daininin
kas: ar minioje žmonių, 
ar ant balkono pasislėpęs? 
Jo skardus balsas aidi a- 
rabų meliodija, pilna liū
desio, nusiskundimo ir 
gaileščio. Tai nežinomas 
dainininkas apdainuoja 
Panelės Švenčiausios 
skausmą... Taip meliodija, 
kaip ir žodžiai jo pačio su
kurti. Jeigu susilauks pa
lankios kritikos — jo var
das ir pavardė bus žinomi. 
O gal jo toji malda ir bus vieno miesto dalyje, buvo 
pradžia jo karjeros Madri- Dievo Kūno eisena, 
do operoje?

Matau nešamą “EI Chri-'buvo papuoštos gėlėmis, 
sto Medinaceli” statulą, tautiškomis ir partijos 
Statulą žmogaus ūgio, (raudonai - juoda su per-

apsi-

kiti

kutinę — vidurnakty.
Kaikuriose šiaurinės Is

panijos parapijose, nešant 
bažnyčioj Kristaus statu-

1

Kai Philadelphijoj buvo atidaryta nauja moterų rekrutavimo į mari
nus stotis, tai jaunos merginos perpildė ofisus ir kariai turėjo tvarkyti 
eiles. Sakoma, kad tas pasikartojo visoje šalyje rekrutavimo moterų 
stotyse.
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bažnytinių draugijų vė
lą, išsirykiavę vynuogynų liavos, kurių kryžiai pa- 
savininkai laisto išpulviri- į puošti tautiškais kaspi- 

į Kristų vyną ir nais, draugijų nariai 
(daugiausia inteligentai), 1 
nešini žvakę ir draugijos 
ženklą; visokių ordenų ir 
kongregacijų vienuoliai ir 
vienuolės, dvasininkai 
komžose, panašiose į mo- 

' teriškus gorsetus; miesto 
klebonai ir kanauninkai 
man dar niekad nematy- 

' tuose
džius
Švenčiausiam Sakramen
tui, karinis orkestras su
groja tautos himną, žmo- 
'nės, suklaupia, iškelia de
šinę ranką. Švenčiausias 
Sakramentas liko patal
pintas ant labai gražaus 
vežimo. Vežimą stūmė 
dvasininkai ir kareiviai. 
Paskui vežimą ėjo vietinis 
vyskupas ir Galijos pri
mas, Lijono arkivysku
pas - kardinolas Gertier. 
Pareigūnai. Ant galo ka
rališka karėta ir orkes- 

| tras.
Išskiriant dvasinės se

minarijos chorą, nieks ne- vvoca £ uačjii y via... »vi i . v
papuoštą gėlėmis, kuris ?leda;. Zmonesį Pravezant, 
riogso per visas pamaldas. Švenčiaus} Sakramentą, 
Kitose vietose atvedami Pliaupia. meto gėlės ir 

: p saukia: Tegyvuoja kata-
atsibūna Ūkiškoji Ispanija! "• _

Būdas išreiškimui Kris
taus pasigailėjimo — pra- 
ščiokiškas. Gaila, kad vys
kupai iki šiai dienai ta ne-

Velykų švenčiama tik 
pirma di^na. Nei rezurek- 
cijų, nei šventinimo kiau
šinių — nėr. Jokių Velykų 
proga sveikinimų nėr. Kas 
mirė — neprikelsi, kas 
sveikas—į akis nemeluok, 
kas serga — pats žino ko 
nori. O linksmumo ispa
nui niekad netrūksta. Pro
vincijos bažnyčiose tą die
ną per mišias šaudoma ir 
leidžiama feuerverkus. 
Neapseina be nelaimingų 
atsitikimų: išsisvylina a- 
kis, apkursta ir 1.1.

Švento Morkaus dienoje 
vakarinės Ispanijos baž- Į 
nyčiose yra paprotis at-i 
vesti Į bažnyčią... veršį,.

palaiminti gyvuliai 
palaiminimo
miestelyje gyvulių lenkty
nės su <_______
si asilai, mulai, 
ožkos. Gerai būti ispanu. 
Nėr tik šunų ir arklių 
lenktynių su aukštomis 
piniginėmis premijomis...

Gegužės 12 dieną, šeštą 
valandą vakare, Madrido
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Nebeužtvenksi Upes Bėgimo

Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu; 
Nebsulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint tau ir baisu. '

Naujos idėjos — darbas ne vaiko: 
Užtvenktos mėto audrų žaibus! 
Nesustabdysi bėgančio laiko: 
Vaikas tik trukdo amžių darbus.

rūbuose. Pasiro- 
didžiose duryse Vyrai, lietuviai, auštančią dieną 

Mūsų nors sūnūs visgi išvys! 
Griaukime amžiais užverstą sieną, 
Norint gailėtųs jos beprotys!

Amžiais pavergta kelias tėvynė; 
Jos atgimimą jaučia dvasia. 
Ginkim, ką mūsų proseniai gynė! 
Žadinkim brolius meile drąsia!

Ginkime kalbą, žemę, jos būdą! 
Stokim į darbą, kaip milžinai! 
Laimina Dievas sėjamą grūdą, 
Laimina vaisių, gema šimtai.

i
Maironis.

T. T. Jėzuitų Misijos

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
PHILADELPHIA, PA

"BROLIŠKOSIOS MEILĖS" 
MIESTE

kabojo įvairūs sakiniai, darbe
liai ir laikraščių iškarpos. Su
žinojau, kad mokiniai labai no
riai mokosi lietuvių kalbos, net i 
ir svetimtaučiai. Kaikurios mo- i 
tinos ateina ir dėkoja seselėm, j 
kad taip gražiai išmokinusios ■ 
jų sūnus lietuviškai — dabar i 
galinčios susirašinėti su savo 
vaikais, kurie tarnauja kariuo
menėje. Pati Sės. Laurėncija 

[taip pat gražiai vartoja lietu
vių kalbą nors čia gimusi ir 
augusi. Ji pasirodo labai gabii 
ir prityrusi pedagogė, studija-1 
vusi žymiausiuose Amerikos u- 
niversitetuose Fordham ir Du- 
ąuesne.

Mdkyklos skiepas neseniai ir
gi buvo naujojo klebono ištai
sytas. Dabar jis yra naudoja
mas visokiom mažesniom mo
kyklos pramogom. Kampe pa
stebėjau įvairių muzikas ins- 

; trumentų. Seselė pastebėjusi 
j mano žvilgsnį tuoj paaiškino, 
, kad tie instrumentai, tai Šv. 
Jurgio Dūdų Orkestro nuosa
vybė. Šį orkestrą globoja kun. 
J. Bagdonas ir per jo rūpestin-. 
gumą jis pasidarė vienas iš 
geriausių dūdų orkestrų šiame 
mieste. Dažnai groja įvairiom 
paradom ir iškilmėm, ne tik 
lietuvių tarpe bet ir svetimtau
čių. Pastaruoju laiku orkestras 
dažnai kviečiamas dalyvauti 
Amerikos “Service Flag” dedi- 

■ karvimo apeigose. Ta proga Kun. 
nei jo vikaro j. Bagdonas yra taip pat kvie-

Dvasios gilumoje patenkintas 
savo gražiu vizitu Mahanojaus 
Mieste nutariau aplankyti dar 
keletą kitų lietuviškų kolonijų 
iki grįšiu Pittsburghan. Sėdau 
traukinyj ir už kelių valandų 
įdundėjau į Philadelphią — į tą 
“Broliškosios Meilės“ miestą, 
kaip ji pavadino jo pirmieji gy
ventojai.

Šis miestas net ir dabar pasi
žymi savo broliška meile — 
lietuvių sugyvenimo atžvilgiu. 
Čia lietuviai gyvena trijų para
pijų ribose — Šv. Kazimiero, 
Šv. Andriejaus ir Šv. Jurgio. 
Šių parapijų tarpų savęs sugy
venimas vertas pagyrimo. Vie
na parapija rengia pikniką visi 
važiuoja, kita rengia vakarienę 
visi dalyvauja. Apibudinti visų 
šių trijų parapijų veiklumą, lie
tuviškumą ir gerumą viename 
rašinėlyje tiesiog būt negalima, 
tat turėsiu pasitenkinti apgie
dojus vienos šios parapijos gar
bę — būtent Šv. Jurgio. — o 
vėliau ir apie kitas.

Iš Reading stoties neilgai 
truko iki atsiradau bestovįs ties 
Šv. Jurgio klebonijos durų ir 
bespaudžiąs skambutį... Bet su
žinojau. kad Kun. Kleb. Dr. V. 
Martuseviėiaus, i 
Kun. J. Bagdono nėra namuo- čiamas pasakyti įžanginę kalbą, 
se. Abu vizituoja parapijonis; jo kalbos visiems patinka, nes 
tikslu su jais artimiau susipa- i jos ugningos ir dvelkia giliu 
žinti ir ta pačia proga pal inkti į patriotizmu, 
aukų naujiem suolam bažnyčio- ~ “
je-

Nenorėdamas išvažiuoti ne
pamatęs šios parapijos pastatų traukinio, o dar reikėjo aplan- 
nutariau kreiptis pas seseles 
mokytojas, kurios gyvena vie
nuolyne šalę klebonijos. Nuė
jau... Seselė durininke maloniai 
priėmė ir tuoj pakvietė mokyk
los vedėją — Sės. M. Lauren- 
ciją, kuri sutiko mane “pave
džioti” ir viską parodyti. Pir
miausiai nuėjome į bažnyčią. 
Čia Sės. Laurėncija parodė man 
naują didįjį altorių, kurį įtaisė į 
naujasis klebonas kun. Dr. V.
Sfartusevičius.

Altorius be galo gražus ir sti
lingas. Parapijonys tikrai gali 
juomi didžiuotis. Seselė aiški
no, kad dabar ruošiamąsi įtai
syti į bažnyčią naujus suolus ir 
spalvuotus vitražus, o vėliau 
išdažyti visą bažnyčią. Darbš
tus tas naujasis klebonas, duos- 
nūs tie mūsų lietuviai — pagal
vojau.

Iš bažnyčios nuėjome į mo
kyklą. Čia mokytojauja šešios 
•Šv. Pranciškaus Seserys iš 
Pittsburgho. Mdkyklą lanko a- 
pie 200 mokinių. Nebuvo reika
lo klausti seslės. ar čia mokoma 
lietuviškai, nes visur radau, 
“lietuviškus kampelius“, kur

Dar reikėjo apžiūrėti salę, bet 
pažiūrėjęs j laikrodėlį pastebė
jau, kad mažai laiko liko iki

kyti kitas dvi lietuvių parapi
jas, tat atsisveikinęs su Sesele 
Laurėncija iškeliavau. Felix.

Daktaro E. J. Klimo 
“Gradueišinas”

11
Waterbury, Conn. — šv. Juozapo parap., Kovo 10 — 

Bal. 4 d., T. Jonas Kidykas, S. J.
New Haven, Conn. — šv. Kazimiero parap., Kovo 14— 

21 d., T. Antanas Mešlis, S. J.
Hazleton, Pa. — Šv. Petro ir Povilo parap., Kovo 21— 

Bal. 4 d., A. Pranas Aukštikalnis, S. J.
čiausiame Sakramente! .Chester, Pa. — Aušros Vartų parap., Kovo 28—Bal. 4 

Mūsų papročiu Dievo: d., T. Antanas Mešlis, S. J.
Kūno eisenos čia nėr: nėr New Philadelphia, Pa. — Sald. širdies V. Jėzaus pa- 

į bažnytinių vėliavų, apsup
tų pulku — *
gūsių — moterėlių, nėr. 
altorėlių, V *“*■ '

i čios emblematų, šventais
Į paveikslais papuoštų lan-
i gų, nėr minios ’ sekančios
į paskui švenčiausį, nėr
giedomų Keturių Evange
lijų, nėr bažnytinių gies-
! mių.

Sakramentą,

! Tegy
vuoja Kristus Karalius!

r tvv uiiu JLCliniV" — . .

dovanomis. Vaiko- Tegyvuoja Kristus Syen-
veršiai,

Gat
vės, kuriomis ėjo eisena

Kristaus veidas tamsus, rištomis penkiomis jėti-;Ųj’
ilgi juodi plaukai, ant gal- mis) vėliavomis, išsirikia- x f" a°s ar
vos - erškėčių vainikas. vę kariuomenes daliniai. ° !
rankos surištos virve, sta- Laukta procesija išėjo iš ° • ;
tūla apvilkta fioletiniu šv. Izidoriaus bažnyčios:

Ir Maltos sala renka blėkines ir taupo karo reika
lams.

rapijoj, Bal. 5 — 18 d., T. Jonas Kidykas, S. J. 
baltai apsiren- Nashua, N. H. — šv. Kazimiero parap., Bal. 8 — 18 d., 

neri T. Antanas Mešlis, S. J.
Kristaus kan- Athol, Mass. — Šv. Pranciškaus parap., Bal. 11—18 d., 

I T. Pranas Aukštikalnis, S. J.
South Windsor, Conn. — Šv. Pranciškaus parap. 

Geg. 2 — 16 d., T. Antanas Mešlis, S. J.
Wanamie, Pa. — Šv. Marijos parap., Geg. 2 — 11 d., 

T. Pranas Aukštikalnis, S. J.
Lawrence, Mass.

• susitelkimo 23 d., T. Jonas Kidykas, S. J. 
laike eisenos Rochester, N. Y. — šv. Jurgio parap., Geeg. 22—25 
Išsiblaškymas, 

stumdymasis, pasišnekėji
mai, pasižiūrėjimai į akis: P. U. inkviziciją?

į koks ten kipšas žyba, šau- Plaza Mayor parengtas 
kimas vardu — pastebėtų altorius. Ten suteikta pa- 
eisėnoje

! menų, rūkymas cigarečių, žinau kelintą iš eilės) su- 
’ šauksmas vandens parda- grota tautinis himnas ir 
vėjo “agua calida” —“šal- užbaigta eisena.

i tas vanduo!” Nieko nepa- 
i darysi — pietų kraujas, 
į Procesija grįžo į Plaza 
. Mayor. Didžioji aikštė — 
tai keturkampis namų 
kvartalas su didinga aikš
te. Seniau čia būdavo da
romos inkvizicijos

: to da fe. Iš balkonų žmo
nės galėjo sekti inkvizi
cijos teismo eigą. Istorinė 
vieta. Gaila, kad kurčia ir 
tyli... (Kas šiuo klausimu buvo keletas. Visos į save 
pasižingeidautų gali Mad- panašios, 
rido Nacionalinėje Biblio
tekoje pasiskaityti inkvi- tikėjimas skirtingas. Ten 
zicijos aktų). Ar gali kas tikima dėl turinio, 
nors baisesnio būti už G. (Pabaiga)

•J

Šv. Pranciškaus parap., Geg. 9—

d., T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

Kovo 16-to vietiniame Temple 
Universitete įvyko jaunųjų gy
dytojų “gradueišinas”, tarp ku- 

1 rių buvo ir vienas mūsų jaunas 
viengentis, daktarus Enokas 
Jurgis Klimas, sūnus a. a. dak
taro Enoko ir daktarės Estalios 
(Brazaitytės) Klimų, bei ir a- 
nūkas ponios Pelegijos Brozai- 
tienės Šeraikienės, kuri kaipo 
jo globėja, tėvams mirus, pasi
rūpino gydytojo profesijos iš
mokyti.

Jaunas daktaras E. J. Klimas 
jau turi įgyjęs ir vietą gydyto
jaus - interno vietinioje gar
sioje Episkopalų ligoninėje. Į jo 
“gradueišiną” iš Minersvilles, 
Pa. buvo atvažiavę ir jo du pus
broliai — Klimai ir dėdė, Alek
sandras Klimas.

Congratulation!. K. V.

Pirk Defense Bonds ir Štampą!

pažįstamų as- laiminimas, dar kartą (ne-

au-

Ispaniškos religinės ei
senos, tai svetimtaučiui 
daugiau paradai, kai reli
ginės išraiškos. Daug jose 
formos, bet nestokuoja ir 
turinio. Tai religiniai tau
tinės manifestacijos. Is
panas jas myli, jose daly
vauja, be jų jam būtų niū
ru.

Panašių procesijų vasa
ros metu Marijos garbei

Mano Rūpintojėlių šalies

/

I

For a Detter Day
ĮJ.S.WAR BONOS

Nazis requisition most European 
farm products and foodstuffs, leav- 
ing the conquered people to starve. 
To fight this thievery the farmers 
have revived a favorite weapon of 
the North American Indian, the 
FLAMTNG ARROW.

Dutch and Belgian Vigilantes 
creep near to storage barns at

night and wing their darts into 
them. The arrow tips have been 
impregnated with Iiquid which 
ignites as it dries. Scores of barns 
are fired each night.

If the vigilantes are caught they 
are shot.

We in America have escaped the 
horrors of occupied Europe and 
may fight the Nazis by less dan- 
gerous methods.

The least you can do is to invest 
wore in United St*tes_War Bondfb

Žvaigždėtosios šešėlyje, už nepaprastą atsižymėji- 
mą Pacifiko karo veiksmuose Lt. Robert B. Clark iš 
Pomona, Cal., buvo apdovanotas Laivyno Garbės kry
žiumi ir savo mylimosios žmonos bučkiu.
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Žinios Iš Pavergtos Lietuvos p'"”'
________ ' ★ Lietuvoje vėl atsista-

I

I
II

i a
eity, bet ir ateity—laidas 
plačios, galingos Lietuvos, 
tai mazgas kelių, jungian
čių Rytus ir Vakarus.
NUKREIPIMAS 
DIDŽIŲJŲ KELIU 
I PILIr

Tam tikri Vilniaus topo
grafijos bruožai rodo, kad 
grupė Subačiaus ir Aušros 
Vartų gatvių yra senesnė, 
negu grupė, išaugusi iš 
Pilies gatvės.

Aušros Vartų gatvių 
grupė eina žemyn Neries 
link (Vokiečių, Stiklo, Di
džioji). Grupė, einanti iš 
pilies (Trakų, Didžioji, 
Bokšto), kaip tik eina 
priešinga kryptimi, tolyn 
nuo Neries.

Aišku, kad iš karto ke- 
Jliai nesiekią Tauro kalno, 
išaugino gatvių grupę, ne
susijusią su tuo kalnu. 
Tik, kada Tauro kalnas 

įtapo Gedimino kalnu, pra- 
įdėjo kreipti senuosius ke- 
į liūs į save, ypatingai stra
teginiai svarbius, iš Medi
ninkų ir Trakų.

Kelias iš Medininkų ėjo 
į Aušros Vartus, iš ten vė
liau nukreiptas Didžiąja ir 
Pilies gatve tiesiai į pilį. 
Panašiai buvo su Trakų 
keliu. Paneriu, aplenkda
mas Vingrių ežerą, Trakų 

;kiau Gedimino laikais bu
vo nukreiptas Trakų ke- 
kelias suko į Subačių, pas- 
lias į pilį Švento Jono ir 
Pilies gatvėmis į pilį.

Nukreipimas tų dviejų 
svarbiausių kelių į pilį da
vė piliai galimybės sekti 
ir tvarkyti judėjimą tais 
keliais, suimti arterijų ga
lus, vedančius nuo Balti
jos jūros via Kaunas, Tra
kai ir nuo Juodosios jūros 

. via Medininkai, Ašmena, 
Dniepro upė.

Daug galima būtų iššif- 
; ruoti Vilniaus topografi- 
: joj. Jeigu ne gaisrai, kurie, 
! sunaikino visa kas buvo iš 
; medžio, vadinasi, visus se- 
; no jo Vilniaus namus, jei
gu ne lenkų ir rusų valdy- 

, mo ir jų įtakos sluoksniai, 
užgulę ir deformavę lietu
viškąjį Vilnių.

Reikia kruopštaus mok
slininkų darbo. kad būtų 
atrasta ir išvalyta sveti
mos nuotrupos, svetima 
išviršinė forma, nuo tikro
jo Lietuvos sostinės veido. 
Tada Gedimino sapnas bus 
mums ne legenda, bet isto
rija, iš kurios išskaitysim 
stebuklingos mūsų praei
ties garsus.

‘ Mūsų Vilnius”
(Pabaiga)

fl I K E R - Mrs. Eleanoi 
Roosevelt, obeying the law 
against using cars, hikes 
oack to White House after 
attending Victory Fashion 
Reviev at Departaent of 

Asriculture, VVashington.

tydino vienas generalinis 
tarėjas, būtent, agr. Pet
ronis. Jis ėjo žemės ūkio 
generalinio tarėjo parei
gas. Jo vieton paskirtas 
ligšiolinis apskrities virši
ninkas Ramanauskas.

Tai jau trečias asmuo, 
kuris užima žemės ūkio 
tarėjo pareigas nuo vokie
čių okupacijos pradžios. 
Paaiškėjus, kad vokiečiai' 

fabrikuose, kur tatai gali- nemano likviduoti Lie-j 
ma, įvedami akordiniai tuvoje belševikinės įsta- 
darbai. Tokiu būdu ir šiuo tymdavystės, ir negrąžina 
atveju perimamas paliki- nuosavybių, netrukus po: 
mas iš bolševikų laikų,'vokiečių civilinės adminis- 
būtent, “stachanovišku- tracijos sudarymo atsista- 
mas” ir panašus darbo jė- tydino prof. B. Vitkus. Da
gos eksploatacijos meto- bar atsistatydino ir agr 
dai.

— Kauno dienraštis “Į,namas “Hitler - Jungend” 
Laisvę” atspausdino šį1 
poeto Leono Kuodžio eilė
raštį, pašvęstą Sibiran iš
tremtiesiems lietuviams:

IŠPLĖŠTOS ŠIRDIES 
ŽODŽIAI

Kur gi tu, kur gi tu, o širdis 
išplėšta,

Be namų, be šeimos!
Gal palūši tenai, nesvetingam 

krašte, —
Ar begrįši nartio! 
Laukdama motinėlė 

varguos, —
Ar sugrįši, sūneli 
O sugrįžk, tolimasis, močiutės 

paguost,
Nors vylingam sapne!
Ji narplioja rožančių jau tūks- 

tantą kart, 
Dėl tavęs nerami.
Tu sugrįžk ir jai mylimą žodį 

ištark:
— O mamyte, mamyt!...
— A mamyt, tu viena težinai, ★ Kaune leidžiamas vo-

kaip kenčiu 
Aš krašte svetimam!
Panešiok vėl mane prie širdies, bė vokiečių 

o močiut,
Pasūpuok, mylima!
— Aš sugrįšiu visad pas tave nio reikalams” pranešimą,

vakare, pagal kurį Lietuvoje gy-
Su saldžiuoju miegu; ventojams išmokami jų
Mes užmiršim tada, kad baisės- indėliai, įmokėti bankuose 

prieš bolševikų okupaciją 
ar tos okupacijos metu.

Tačiau šis indėlių grąži
nimas yra daugiau nekaip 
savotiškas. Pirmiausia, 
išmokama tiktai indėlinin
kams. kurie banke turėjo 
iki 1.111 litų, kad, pagal 
bolševikų laikais nustaty
tą kursą, sudaro 1.000 
rublių. Antra vertus, iš
mokėjimo kursas nustaty
tas 1 vokiečių markė lygi 
10 sovietų rublių. Tokiu 
būdu už 1.000 rublių (t. y.; 
1.111 litų) Lietuvos gy-' 

— Vokietijos nacionalso- ventojai tegaus 100 mar- 
cialistų partijos Lietuvoje kių. 
vado padėjėjas 
rašo 
(X. 10) apie tos 
uždavinius. Ji 
“beveik” visus vokiečius, gal tikrą kursą, už 1.111 
Ypatingi uždaviniai jai litų vokiečiai turėtų išmo- 
tenką “ryšium su vokie- keti apie 500 markių, tuo 
čių rapatriacija” kuri tarpu Lietuvos gyvento- 
vykstanti “kolonizacijos jai gaus tiktai penktąją 
apskrityse” (Ansiedlung- dalį, būtent, 100 markių, 
skreise). Partija rūpin- Minėtame pranešime dar 
siantis, kad “jie pasiliktų pasakyta, kad už anuos in- 
vokiečiais”. Tam tikslui dėlius nuošimčių nemoka- 
tarnausianti vokiečių mo- ma. Be to, žydų tautybės 
kykla ir “švietimo pilys”, gyventojams indėliai iš vi- 
Jaunimas būsiąs moksli- so negrąžinami.

(Hitlerio jaunimo) orga
nizacijoje. Taip pat būsią 
steigiami jaunimo stovyk
lavimo namai. Tokiu būdu 
vokiečių nacionalsocialis
tų partija pavirsianti 
“granitine uola”.

i

★ Vokiečių komisaras 
Šiauliuose išleido nuosta
tus, pagal kuriuos visuose

sulinko

Naciai Apiplėšia Žmones 
Lietuvoje

kiečių laikraštis “Kauener 
Zeitung” (XI. 20) paskel- 

“įgaliotinio 
Lietuvos bankų pertvar
kymo ir balansų išlygini-

nis yra
Net už žvėrį žmogus...
— Nebešaldys širdies man Si

biro laukai
Žvėrimis staugdami...
Ant krūtinės karštos šaltas vei

das užkais,
Tau niūniuojant: “Užmik”...
— Pražydės akyse vėl gimtoji

šalis, —
Visas skausmas užgis;
Tu vėl būsi sveika, ir linksma, 

ir žvali,
O mamyte brangi!...

Leonas Kuodys.

Dangela Kaip matome, vokiečiai 
“Kauener Zeitung” vykdo tą pačią Lietuvos 

partijos žmonių apiplėšimo politi- 
apimanti ką, kaip ir bolševikai. Pa- 

vokiečius. gal tikrą kursą,
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Aonds ia our plectcc that the crucllcst barbarism on rccord shall be 
defeatcd."
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nnce to our aoldiers of democracy that thcir heroism shall not be in 
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Raudonasis Kryžiaus teikia Pirmąją Pagelbą----- r - -------------------------------------- ------ ---
J. V. Narbutas.

; Petronis, kuris ėjo žemės 
; ūkio tarėjo pareigas apie ( 
' metus laiko.

Apie agr. Petronio atsi
statydinimo priežastis ga
lima spręsti jau vien iš, 

i vokiškosios “Kauener Zei-į 
jtung” (XI. 19), kuri atpa-į 
sakoja vokiečių generali- 

i nio komisaro von Rentelno 
kalbą, kurią šis pasakė, I 
atsisveikindamas su atsi
statydinusiu tarėju ir į- 
vesdamas į pareigas nau
jąjį tarėją. Vokiečių komi
saras žodis žodin pareiš
kė: “Ko iš ūkininko reika- 

: lauja civilinės administra- • 
ei ja ir savivalda (I), toj 

: savo ruožtu reikalauja ka
ro vadovybė, o ši siekia 
bolševikų nugalėjimo. To 
vieno tikslo siekdami, esą- š 
me glaudžiai vienas su ki- 

( tu susieti, kad kiekvienas 
turi atlikti savo pareigą, 

i Visi kiti klausimai, disku
sijos ir svarstymai turi 
užleisti vietą šiam didžia
jam bendrajam tikslui”.

Jau iš tos kalbos matyti, 
; kur, betariant, “užkastas 
šuo”. Buvome anksčiau 
gavę žinių, kad žemės ūkio 
“vadybos” (taip dabar va
dinasi įstaigos, kurios Lie
tuvos nepriklausomybės 
laikais turėjo ministerijų 
vardą) vadovybė protes
tavo prieš žemės nuosavy
bės negrąžinimą Lietuvos 
ūkininkams. Tačiau vo
kiečių komisarai vis lei
džia dūmus į akis, teisin
damiesi, esą nuosavybės 
pripažinimui “dar neatėjo 
laikas” ir pan. Antra ver
tus, Lietuvos ūkininkus 
sunkiausia našta slegia 
vokiečių komisarų nusta
tyti privalomi žemės ūkio 
produktų pristatymai ir 
kitos prievolės. Visos pas
tangos tas prievoles su
švelninti nuėjo niekais, 
nes vokiečių tikslas tėra 
ko daugiausia išspausti iš 
krašto, pačius gamintojus 
— ūkininkus laikyti betei
siais “valdytojais”, kurių 
vietą kiekvienu metu gali 
užimti vokiškieji kolonis-Į 
tai. Jeigu komisaras von 
Renteln jau minėtoje kal
boje dar kalbėjo apie tai, 
kad “mūsų bendras tiks- parapijoje, 
las yra kova prieš bolše- džio 4. Tėvas Justinas X aškys. 
vizmą”, tai vokiečių civi- Indiana Harbor, Ind. — šv.

(Tąsa)

laikais bažnyčiosTais
buvo statomos judėjimo 
mazguose, kur ėjo prekės, 
kur lengva buvo paaukoti 
keliautojų patronui neiš
sukus iš kelio. Šv. Mikalo
jaus bažnyčia turėjo sto
vėti kaip tik prie kelio, nes 
Šv. Mikalojus buvo keliau
tojų patronas, globėjas ir 
saugotojas
kelionėse, populiariausias 
šventųjų 
ramiais laikais.

Vilniaus topografinis a- 
nalizas ne tik nurodo se-

pavojingose

viduramžių ne-

t

ną jį kelią į Trakus, bet ir j 
prie to kelio. Šv. Mikalo- : 
jaus bažnyčią. Tas kelias' 
seniau buvo vienas iš jud-: 
riaušių, vėliau tik užmirš-: 
tas, kada buvo nutiestas 
nuo brastos Trakų gatve. 
Išaiškinę senąjį kelią į 
Trakus, išaiškinam daug 
iš pirmo žvilgsnio nesu
prantamų viduramžių Vil
niaus bruožų.

Kada išdžiūvo Kačergos 
pelkėti krantai ir ji pati, 
nukreipus Vilnelės vagą, 
išseko ir tada buvo pra
vestas į Trakus naujas ke
lias, dabartine Trakų gat
ve, Pohulianka į Panerius, 
iš ten į Trakus ir Kauną.
VILNIAUS ĮKŪRIMAS

Vilniaus miesto įkūrimo 
momentas nebuvo įkūri
mas naujo miesto tuščia
me ir neapgyventame plo
te, bet suorganizavimas ir 
padidinimas žvejų sody
bos į prekybos ir politinio 

į gyvenimo centrą. Prikėli
mas Tauro kalno naujam 
gyvenimui yra susijęs su 
Geležiniu Vilku, su Gedi
mino sapnu. Nukreipimas 
Vilnelės vagos, Tauro kal
no fortifikacija. įsteigi
mas netoli jo rinkos — tai 
Vilniaus įkūrimas.

Galimas daiktas, kad ku
nigaikštis kiekvieną pirk
lį, keliaujantį iš Minsko 
ar Polocko, nuo Dniepro Lietuvos organizmo arte- 
ar nuo pat Juodųjų jūrų į rijoms širdies. 
Kauną, Rygą, ar i Baltijos 
kitus uostus, vertė išstaty- genijus numatė, 
ti savo 
rinkoj ir imti nuo jų mui- per Nerį — tai raktas į Po- 
tą. Tas būdas buvo vidur- locko. Minsko, Smolensko 
amžiais visur praktikuo- ir Kijevo vartus, tai rak- 
jamas ir duodavo didelį tas į Juodąją ir Baltijos 
pelną. jūrą. Vilnius — ne tik pra-

i 
i

*

Į

i lių fabrike “Kailis” kaipo 
I siuvėjas. Jis buvo apkal
tintas tuo, jog iš fabriko 
keliais atvejais išsinešęs 
po kailių šmotelį, iš kurių 
rengęsis pasisiūti sau pa
mušalą apsiaustui. Pats 
vokiečių laikraštis pami
ni, kad J. Bleiva niekuo
met nebuvo baustas ir 
“nedaro nusikaltėlio įspū
džio”. Pasak laikraščio, 

j jeigu “nusižengimas kai 
i kam atrodo menkas”, tai 
‘ esą, reikią kovoti su "kra
šte įprastu nuolaidumu”, 
todėl “netenka stebėtis 
sunkiausia bausme”. Kai
po kaltę apsunkinančią 
aplinkybę laikraštis 

'tai, kad kailiai buvę 
jti frontui.—
★ Vokiečių komisaras iš

leido įsakymą, kuriuo nu- 
'i statomas ūkininkų prievo
lės pristatyti žemės ūkio 
produktus. Pagal aną įsa
kymą, ūkininkai turi ati
duoti visą derlių. Tiktai 
savo maisto bei sėjos rei
kalams ūkininkas gali pa
silaikyti tam tikrą gami
nių kiekį. Už prievolės ne
atlikimą ūkininkas gali 

1 būti nubaustas' mirties 
bausme.

mini 
skir-

Gedimino laikų rinka už
statyta dabar namais, bet 

į galima spręsti, kad ji tęsė- 
! si nuo Vilnelės brastos, 
baigiantis Polocko keliui 
dabartine Domininkonų 
gatve ir siekė Šv. Mikalo
jaus bažnyčią. Lvove taip 
pat Šv. Mikalojaus bažny
čia buvo prie rinkos.

Brasta per Vilnelę, Po
locko įtaka ir augimas ru
siškojo elemento apie Vil
nelės brastą; brasta per 
Nerį, susispietimas ten 
lietuviškojo elemento, Ry
gos Įtaka, davusi pirmuo
sius brolius dominikonus 
ir pranciškonus — tai pir
mi Vilniaus pagrindai.

Čia išsivystė vakarų ir 
rytų kultūrų sintezė, glo
bojama ir remiama didžio
jo kunigaikščio.

Vilniaus įkūrimas — tai 
davimas išsišakojusioms

I

Neginčijamas Gedimino 
kad Vil- 

prekes Vilniaus nius, ta pirmykštė brasta

• VĮ

Tėvų Pranciškonų 
Misijos 
1943 m.

• •

Jurgio
kovo 28 — balan-

Chicago, III- — Šv.

Indiana Harbor, Ind. — Šv. 
linės administracijos ko- Pranciškaus parapijoje. Balan- 
misarų politika vaizdžiai džio 5—11 d. 
rodo, kad tie valdovai Lie- Vaškys. 
tuvoje naudojasi tų pačių 
bolševikų metodais.

Tėvas Justinas

S

Kun. Pr. Juskaitis

žo-

Zeitung” 
kad vo- 

“ypatingasis teis- 
Vilniuje 

bausme
I

nuteisęs 
du jau- 
amžiaus 
20 metų

— “Kauener 
(X. 16) praneša, 
kiečių 
mas” 
mirties
nuolius: 17 metų 
Stepą Kerulį ir 
amžiaus Joną Breivą.

Kai dėl Jono Breivos, 
tai jis dirbęs Vilniaus kai-

///. — Šv. Juozapo i 
balandžio 12—18. j

ŠV’!S 
Kazimiero parapijoje, balandžio 
19—25 d. Tėvas Justinas Vaš- 5=j 
kys.

Kad Dievas palaimintų šias 
misijas, prašome visų tikin
čiųjų šia intencija pasimelsti.

FRANCISCAN FATRERS
310 Orchard Street
Pittsburgh (10), Pa.

Chicago,
parapijoje, 
Tėvas Justinas Vaškys.

Chicago H<ights, III. —

' re

ii□M

i

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

-----IR------

STACIJOS

Kiekvieno įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai 
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai 
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.

Šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam Įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay. So. Boston, Mass.
ppjrjr.ĮjnPnpnPn^-i. Ji lUnijn^nū-Ji .>-^1 : .Ji ugu id. uciučirbčii <xxi mgL ucj tcu ~cz_>
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DARB ĮNINKĄS f 0

KAS _ — —i
GIRDĖTI LIETUVIU i 

KOLONIJOSE ' I
Į

gul tas įvykys kiekvienam bus 
pamokinimas ir perspėjimas. 
neatiJėlioti susitaikymo su Die-, 
vumi per atgailos sakramentą, j 
“Ir jūs būkite prisirengę, nes. 
Sūnus žmogaus ateis valandoje, 
kurioje nesitikite" (Luk. XII. 
401.

l

Vasario m. 28 d. turėjome šo
kių vakarą, kad pirm užgavę-' 
nių galėtų mūsų jaunimas pa
šokti. linksmai ir padoriai pra-I 
leisti laiką. Po pamaldų ne
laukdami vėlaus vakaro susi
rinko gana didelis būrelis iš 
anksto pasamdytoje salėje, ir 
kaip tiktai atvyko lietuviški 
muzikantai, vadovaujant Sta
siui. prasidėjo šokiai. Buvo bū
relis svetimtaučių. prielankių 
lietuviams, o artimiausi mūsų I 
bažnytėlėj kaimynai Kanaus- 
kiai. kurie visados aplanko mū
sų parengimus, nors buvo tos 
šeimos keturios jaunos mergai-

kus šokius, o tik džiaugėsi ma
žoka 

šo- 
visi

dideliame nuliūdi- visi buvo užganėdinti. 
Marijoną, iš namų
sūnų Juozapą ir atliko Morta Miškinienė. 
Oną ir Marijoną, supirko maisto

Svarbiausi kulinarinį darbą 
kuri 

produktus ir

Gražiai praslinko 25 metų 
Lietuvos nepriklausomybės pa
minėjimas. kuli surengė mūsų 
miesto lietuviai katalikai ir tau
tininkai. vasario 14 dieną, pra
dėję bažnyčioje pamaldomis, o 
užbaigėme gražioje salėje 
prakalbomis ir koncertu

Viena lietuvių dalis surengė 
paminėjimą, tiktai tą negaliu 
pasakyti ar Lietuvos nepriklau
somybės ar priklausomybės 
Sovietų Rusijai.

Aš nedalyvavau tame apvaik- 
ščiojime. tiktai girdėjau nuo 
kitų, kurie ten dalyvavo, kad 
mane kalbėtojas gerai vanoja. 
Išgirdęs tą naujieną aš pasi
džiaugiau, nes tai man duotas 
geras atestatas. Aš girdėjau 
tokį posakį, kad tas geras krik
ščionis. ant kurio velnias pyks
ta. Mes turime pasimokinti nuo 
mūsų priešų, kaip jie uoliai 
dirba, tiktai nežinau kieno nau
dai; viena tiktai žinau, kad ne tės. bet neišdrįso šokti lietuviš- 
lietuvybei, ne Bažnyčiai.

Vasario 23 d. buvo mūsų baž- tydamos kaip lietuviai 
nyčioje iškilmingos šv. mišios suktinį ir kitus tautiškus 
už a. a. Antaniną Jeselskienę. kius: ypatingą dėmesį
kuri pernai netikėtai mirė. Bu- kreipė į garsingus mūsų kolo- 
■vo tai uoli, darbšti, kukli para- nijos šokėjus Tupikaičius. 
pijietė. kurią visi Los Angeles Gal būtų šokėjai perdaug pri- 
lietuviai mylėjo ir šiandiena vargę, bet laikotarpiais visi pa
jos vardą su pagarba minimas, sistiprindavo skaniais valgiais 

Tą pačią dieną, t. y. vasario ir gėrimais.
23 d. netikėtai mirė mūsų mies- Turiu čia priminti apie šeimi- 
to senas gyventojas a. a. Juo- ninkes. kurios taip sumaniai ir 
zapas Stankevičius (StaukL su skoniu prirengė valgius, kad 
kurs paliko 
me žmoną 
Janušaitytę. 
dvi dukteris
A. a. Juozapas vasario 23 d. ry- gardžiai prirengė. Ypač kumpis 
Ur atsisveikinęs su savo žmona, tirpo burnoje. Miškienei pagel- 
fšėjo į darbą. Turėjo važiuot bėjo Domicėlė Krumenienė ir 
gatvėkariu ir atsistojo gatvėje Kazimiera Narbutienė. Labai 
paskirtoje gatvėkariams susto- gardus buvo 
jimui vietoje, tiktai staiga at
važiavo automobiliu vienas 
žmogus ir atėmė jam gyvybę. 
A. a. Stankevičius turėjo 67 
metus amžiaus, buvo gimęs Į 
Šumsku parapijoj Lietuvoje. 
Pasakojo man apie Stankevi
čių. kad nekartą parugojo ant 
tų lietuvių, kurie turėdami savo 
bažnyčią laidoja savo gimines 
iš svetimų tautų bažnyčiose. 
Todėl likusi a. a. Juozapo Stan
kevičiaus šeima, nežiūrint viso
kių nepalankių lietuviams gai
valų. pamaldas užprašė už a. a. 
Juozapą mūsų bažnyčioje. Te-

Si lietuvių šokėjų grupė, vadovaujama p. Vytauto Beliajaus iš Chicagos, labai gražiai pasirodė šokdama lietuviškus 
tautinius šokius National Folk Festivale, Washington, D. C.

Šiais metais National Folk Festival Organizacija ruošia Tautų Festivalą gegužės 5—8 dd., Academy of Music, Phi- 
ladelphia. Pa. Festivalo ruošėjai pakvietė p. Oną Ivaškienę su jos šokėjų grupe vykti ir išpildyti toje Tautų Festivalo 
programoje lietuvių tautinius šokius, p. Ona Ivaškienė kvietimą priėmė ir ruošiasi vykti su rinktine grupe dalyvauti to
je programoje. Numatyta šokti šiuos lietuvių tautinius šokius: Kubilas, Kepurinė, Mikita ir Kalvelis.

Vietiniai, So. Bostoniečiai, p. Onos Ivaškienės jaunamečių grupės rėmėjai ruošia šeimynišką vakarėlį su programa, 
užkandžiais ir pasilinksminimu sekmadienį, gegužės 2 d. š. m., Strand salėje, 376 W. Broadvvay, So. Boston. Vakarėlio 
pelnas skiriamas padengti dalį tų išlaidų, kurios yra surištos su kelione į tą Tautų Festivalą, Philadelphia, Pa.

p. Ona Ivaškienė su savo jaunamečių šokėjų grupe jau yra dalyvavusi Pasaulinėje Parodoje, New Yorke, Tautų Fes
tivale, Bostone, ir įvairiuose lietuvių parengimuose: “Darbininko” didžiuliame išvažiavime, Brocktone, Darbininkų Ra
dio programos koncertuose ir t. t. ir visur tikrai gražiai pasirodė. Ji gavo iš visur labai daug komplimentų. Neabejoja
me, kad ir Philadelphijoje ji su savo šokėjų grupe puikiai pasirodys. Linkime p. Ivaškienei sveikatos, ištvermės ir ge
riausių sėkmių tautiniame darbe!

LOWELLf MASS

NAUJA 
PROFESIJONALĖ

kugelis iškeptas 
Sliakienės (iš Kenosha). Vik
torijos Masiliunienės priruošta 
košeliena ir Tamulionienės iš
keptas pyragas. Pranciška 
Bruzgienė ir Emilija Masonie- 
nė nemažai privargo; sėdėda
mos prie stalelio ir pardavi- 
nėdamos tikietus. Vyrai irgi 
dirbo. Pranas Masonas turėjo 
rengti visokius leidimus, Zig
mantas Kruminas darbavosi sa
lės angoj. Antanas Brūzga buvo 

' “šinkorius” — kitus mylėjo, 
vaišino, pats neragaudamas, o 
Pranas Miškius dirba įvairius 

i darbus. Neatsiliko ir Povilas

. to nepritruktų. Svarbiausis 
' daiktas gera sveikata, ir tie. 
į kurie paragavo Kalifornijos o- 
ro. nemainys nei 
Stockyardų.

Šiandiena nors 
nuo šalčio dreba 
porčiaus ir rašau tą korespon
denciją. Užbaigdamas prašau 
atvažiuoti į Los Angeles persi
tikrinti. ar aš teisybę parašiau. 

Prel. J. Maciejauskas.

ant Chicagos

kiti žmonės 
aš sėdžiu ant

Priimta rezoliucija.
nuoširdžiai 

kalbėtojams, 
P d ~ z* g n aulo - 
bonų pirkę-

Slaugė Albina Marie 
Kazlauskaitė,

duktė Mr. & Mrs. Joseph Kaz
lauskų. 367 Lincoln St.. Loweil. 
Mass. Išlaikė valstybės egzami
nus kaipo registered nurse (R. 
N.). Ji yra baigusi Moody Ju- 
nior High School. St. Francis 
Academy. Pittsburgh. Pa. ir St. 
Josephs Nurses Training 
School, Lowell, Mass. Linkime 

: naujai profesijonalei geriausios 
kloties.

Kai Martha Stephenson Kemp Mature, pasiliuosavo

Draugijų vardu 
dėkojame visiems 
veikėjams, chorui, 
rėmėjams, Karo
jams, nes vasario 14 d. parduo
ta Karo bonų už S26.000. Dide
lė garbė visiems lietuviams. 
Dėkojame šeimininkėms, ir 
bendrai visiems kuomi nors 
prisidėjusiems, kad Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties 
minėjimas pavyktų, ir pavyko.

Vera Mikusauskaitė, 
Sekretorė.

Po šių ceremonijų prasidėjo 
prakalbos ir koncertas. Progra
ma pradėta Amerikos ir Lietu
vos himnais. Kun. Dr. Mendelis 
atkalbėjo atitinkamą maldą. 
Kalbėjo svečias p. Juozas Tys- 
liava, adv. W. F. Laukaitis, adv. 
N. Rastenis, adv. T. Grajaus
kas. p. Julė Rastenytė, p. A. J. 
Miseika. Dr. Zelvis.

Surinkta aukų Lietuvos 
kalantis S167.13.

Ambulanso nupirkimui 
rinkta 82070.00. Likučius,
pirkus ambulansą. perdavėme 
Raudonajam Kryžiui.

Baltimore Lietuvių Draugijų 
! Taryba taria visiems patriotin- 
giems Baltimoriečiams už dar- iį bą ir aukas, kad mes vasario 14 
d. laike iškilmių galėjome į- 
teikti Amerikos Raudonajam 
Kryžiui ambulansą visų lietu
vių vardu. Daug lietuvių daly
vavo. Prie svetainės stovėjo 
ambulansas. o šalę jo plevėsavo 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos.

Ambulanso perdavimo cere
monijas pradėjo kun. dr. L. 
Mendelis gražia malda. Po mal
dos kun. dr. Mendelis pašventi
no ambulansą. Antanas J. Mi- 
seika. tarybos pirmininkas, da
lyvaujant kitiems komisijos na
riams, perduoda teisėjui Dennis 
pakvitavimą už ambulansą. Vy
riausias Raudonojo Kryžiaus 
Baltimorės skyriaus viršinin
kas taria padėkos žodį už do
vaną.

Šv. Pranciškaus Seserys 
Pas Arkivyskupą

Netrukus po savo atvykimo į 
naująją misiją, kleb. prel. J. 
Maciejausko lydimos. Seserys 
nuvyko į kanceliariją pareikšti 
savo pagarbą ir pasveikinti ar- 
chidiecezijos Ganytoją. Jo Ek
scelenciją J. J. Cantwell. Arki
vyskupas labai maloniai Sese
ris priėmė sveikindamas su 
“Welcome to Los Angeles”. 
Džiugu buvo girdėti, kad jis 
pripažįsta reikalą palaikyti ir 
gaivinti patriotinius jausmus 
jaunų lietuvių širdyse. “Gaila 
yra sutikti tokius, kurie gėdi
jasi savo tautos”, pasakė Ar
kivyskupas. “Mokykit jaunuo
sius lietuviškų dainų, šokių, li
teratūros. Tautinių bažnyčių 
laikai jau baigiasi, bet prigim
toji kalba ir įpročiai privalo 
būtį palaikomi”, gražiai ragino suprantąs ir užjaučiantis lietu- 
Jo Ekscelencija, prie to pa
klausdamas ar lietuviai turi 
savųjų kompozitorių parašytas 
mišias bažnytiniams 
ar turi 
turgiją. prie kurios sako, reiktų 
prisitaikinti. Aiškindamas, kad 
Los Angeles archidiecezijoj nie
kad nebuvo per daug kunigų ir 
vienuolių. Arkivyskupas kvie
tė mus kiek galint prisidėti 
prie bendrųjų katekizacijos dar-

Šliakys, senas Kenoshos “šin- 
korius”, kurs daug gelbėjo su
kilnoti sunkius baksus į maši
ną .o paskui iš mašinos sunešti 
į salę: bet čia turėjo pagelbi- 
ninką visai Amerikai ir Lietu
vai žinomą veikėją — Joną K. 
Milių, kurs važinėdamas po pla
tų pasaulį su judamais paveiks
lais. supažindino 
svetimtaučius su 
venimu.

lietuvius ir
Lietuvos gy-

tariu visiems 
darbininkėms ir

rei-

su- 
nu-

chorams,
bent dalinai savąją li-

Širdingai ačiū 
aukotojams, 
darbininkams ir svečiams, kurie įų bent kartą į savaitę. Prisi- 

reikalams negailėjo minus, kad Los Angeles mieste 
- gyvena daug lietuvių. Jo Eksce-

parapijos i 
savo vargo ir pinigų. Dėka Jūsų 
duosnumui, šįmet pasidarė gry- lencija. apgailestavo, kad lietu- 
no pelno tiek, kad galėjau nu
pirkti parapijos reikalams ga
na gerą pianą, o pernai šokiai 
atnešė 19 dolerių deficito.

nuo savo vyro vedybinių ryšių, kuris buvo žymus kino 
artistas. Ui ji pasirinko kasdieniniais draugais arklį ir norėtų šildytis 
šunį ir praleisdavo dienas gamtos glėbyje. l’aįs tnri >

Bet tegul atmaino savo min
tį. kurie sau galvoja, kad Kali
fornijoj tiktai turime “oran- 
ges” ir vynuoges, mes turime 
visokių maisto produktų, o jai 
pritruktų mėsos, tai mes turime 
neišsemiamą rezurvuarą Pacifi- 
ke žuvų, ir pagauname tokias 
žuveles, kurių viena, kartais, 
sveria penkius šimtus svarų. 
Todėl tegul nesibaido tie, kurie 

saulės spindu-

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

"GYVODarbininkas išleido
JO ROŽANČIAUS PAST-AP 
TYS” knygutės formoje Kiek 
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip- 
gi yra ir narystės’ mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už- 
sakvmus siųskite: “Darbinin 
kas”, 366 W. Broadway, So

Vasario 16 d. minėjimas bu
vo sėkmingas. Apart jau pami
nėtų vietinių ir svečių dar da
lyvavo ir kalbėjo šie svečiai: 
Lietuvos Pasiuntinybės sekre
torius p. J. Rajeckas, gub. Her- 
cert R. O'Connor, 
Tydings, mayoras 
D'Alexandro. 
Wyatt. adv. 
Slavynas.

luotas Kasinska*
f ne

liHnfijviu Direktorių*
‘"‘•^tarnavimas r*ipna ir N»lr*

esame dėkingos už manda- 
priėmi-

Senatorius 
Jackson, p. 

kongresmanas 
McKeldin, kun. l

\

4V JONO EV BL PAŠAIPIUS 
DRAUGIJOS VALDYBA

viai niekad neparodė užsispyri- 
J mą gauti savo kunigą ir steig
ti parapiją, kaip padarė kitos 
tautos. Jis pasidžiaugė, kad 
tarp lietuvių yra daug tikinčių
jų. kurie lanko katalikiškas baž
nyčias. Padėkojome Jo Eksce
lencijai. kad pakvietė mus dar
buotis jo didelės avydės lietu
viškoje dalelėje. Gavusios leidi
mą steigti koplytėlę savo kon
vente, ir palaiminimą, atsisvei
kinome.

Ta pačia proga sutikome taip 
pat Vyskupą Koadjutantą, Jo 
Eksc. J. McGucken.

vių reikalus. Jis patarė mums 
pasinaudoti proga, užimt pozi
ciją diecezijoje ir užtikrino, kad 
būsim patenkintos ir gerai ap
rūpintos. kad Los Angeles lie
tuviai mūsų neapleis. Atsisvei
kinom su Vyskupu pilnos vil
ties ir šventos drąsos pradėti 
savo veiklą Los Angeles lietu
vių tarpe, kuriems jau ir šian
die
gų ir nuoširdų Seselių 
mą. Beveik kasdien sutinkame 
naujų lietuvių ir visi džiaugiasi 
lietuvaitėmis vienuolėmis, ap
rūpina jas reikalingais namais 
ir pragyvenimui dalykėliais, ir 
neteko išgirsti nei vieno nema
lonaus žodelio. Tikimės susi
laukt progos susitikt su visais 
lietuviais šioj gražiausioj mūsų 
tautiečių kolonijoj.

Motina M. Alouza.\
Mūsų pažįstamų ir geradarių 

patogumui čia paduodame savo 
adresą:

Sisters of St. Francis
1742 VVestmoreland Blvd.
Los Angeles, Califomia

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVč

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St.. So. Boston. Mass

Tel. So. Boston 1268.
Vicp-Pirmininkė — B. Gailiūnienė.

8 Winfield St.. So. Boston. Mass 
t*rot Rašt — Ona Ivaškienė.

440 E Sixtb St.. So Boston. Mass
Fin. Rašt. — B. Cūnienė.

29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 
Tel. Parkvvay—-1864-W.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė
177 West 7th St.. So. Boston. Mass

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
948 E Broadway. S Boston Mass 

Kasos GI. Elzbieta Aukštikalnytė
110 IT St.. So. Boston. Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antra antradieni mėnesio. 7:30 vx»1, 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. • Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
na« nrntokohi raštininke

I

Pirmininkas — Juozas švagždys
601 6th St.. So. Boston. Mass

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikl* 
702 E. 5th St.. So. Boston. Mass

Prot Rašt. — Jonas Glineckis
5 Thomas Pk.. So Boston. Masr

Fin Rašt. — Aleksandras Tvaška
440 E Sixth St. So Boston Mass 

Tždininkas — Vincas Zaleskas
613 E. 5th St . So Boston Mass 

Maršalka — Jonas Zaikis.
501 E. 5th St., So. Boston. Mass.

čia sekmadienj kiekvieno mėnesk
2 vai po pietų Parapijos sal?- 
1'92 E 7tb St So Pnston

Valgomų Daiktų Krautuvės
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję i bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke"

P. S. Prašome nerašyti Ave- 
Tai tikras nue, tik Blvd., nes kitaip laiškai 

liais, bet turi baimę, kad mais- Los Angeles lietuvių prietelis, mūsų nepasieks.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

Perkins Markei
P Baltrušiūnas - p. Klinija. Sai

753 Broadway
Į Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
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Antradienis, Kovo 23,1943 m.
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DARBININKAS

VIETINES ŽINIOS
B ■ Įii'imB w

ŽINUTES
Ponas Povilas Baroiis padir

bo Sesereų namo knygynui ne
paprastai gražų, brangų ir nau
dingą stalą. Jis vertas kelių 
šimtų dolerių. Tinka statyti 
parodon dėl premijų. Prie jo ga
li skaityti ar siųti 8 seselės. 
Kiekvienai yra atskiras stal
čius padėliui. Prie stalo fondo 
prisidėjo Šv. Vincento Paulie- 
čio draugija. Seserys, kunigai 
ir parapijiečiai yra labai dėkin
gi ponui Baroliui už padirbimą 
tokio nepaprastai vienuolynui 
gražaus rakando ir Vincentie- 
čiams už papirkimą jo medžia
gos. Taip pat ponui Ašmenskui 
už atvežimą tojo puikaus stalo.

Šį sekmadienį kaip ir pereitą 
Šv. Petro 
darbavosi

!> Į

parapijos bažnyčioje, I 
šeši kunigai.
________
Duktė” gražiai pavy-“Piloto

ko. Kovo 21 d., 3 vai. p.p., para
pijos jaunimas, Seserų mokyto
jų vadovybėje, sėkmingai suvai
dino Kančios dramą — “Piloto 
Duktė”. Apart vaidylų gerą 
išmokslinimą, seseerys ypatin
gai puikiai prirengė sceną ir 
kostiumus. Žmonių buvo pilna 
salė. Pelnas ėjo parapijai. Kun. 
Virmauskis dėkojo Seselėms, 
vaikams ir skaitlingai publikai. 
Šis puikus veikalas bus pakar
totas kitą sekmadienį. Pelnas 
eis Elmhurst našlaityno reika
lams.

I ' l • k • ' . -
„ , x Trečiadienį, 7:30 įvyksta Ga-Sekmadieni tapo pakrikštytas . .T _ venios ir Šv. Tereses novėnosJuozapas Bernardas Juozo-O- ,, 

nos (Bukaitės) Krukonių. Pildos.
____________________ ______! Po pamaldų bus Sutvirtinimo 

Sakramento prisirengimo pa
mokos, suaugusiems.

—
Ketvirtadienį, yra Panos Ma

rijos didelė šventė. Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje bus daug 
Šv. Mišių. Už parapiją mišios 
bus laikomos 8 vai. r.

I

DAKTARAI

■■

i

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8

PADĖKA
Į

ĮVAIRUS SKELBIMAI i"-

Nuoširdžiai dėkoju pp. 
ronienei, 
nei.

REIKALINGA vyrų ir moterų 
dirbti prie karo darbų. Dienos 
ir nakties darbas. Patyrimo ne
reikia. Prašome atsinešti gimi
mo metrikus. Atsišaukite: — 
Northem Industrial Chemical 
Co. 7 Elkins Št., So. Boston. 
Mass. Tie. kurie jau dirba karo 
darbą, nebus priimti.

(23-26)

vaikučiai. Klebonas.

(jk ABOR1A1

f

■)

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

kurios baigsis bendra Komuni
ja, krikšto įžadų atnaujinimu ir 
Kryžiaus adoracija kovo 27 d., 
8:30 vai. ryte. Prašome visų pa-

Vaikų Misijos
Cambrid- į Trečiadienį, kovo 24 d. 3:30

š

Misijos

*

GERI DRAUGAI

t

i
F.

I

pp. Guzevičiai iš 
Kereišiai

i

Mokė it vovr choice. TAKE YOUR P1CK!
BY B CO.. In<. lo>to" Mo». «fTWt»S SINCt 1(70

I
I

Yra labai smagu būti linksmoje 
kompanijoje... stiklas ar du 
PICKVVICK dar daugiau pri
duoda linksmumo ir džiaugsmo.

BROCKTON, MASS.

kun. S.
Mass.. pp. 
pp. A. Ba-
So. Bosto- 
Mattapan.

iš Bridgewater. 
Šatai iš No. Abington, ir k.

Raporteris.

nupiešta kaipo šaltas kon
tinentas su šilta saule ir 
nėra apšildymo aktorių 
kambariuose.

Kaip kada trupė nevalgo j 
per dieną kitą. Ir kada! 
tenka pavalgyti tik kietos 
duonos su kiaušiniu. Ir ka
da jie randa miestą su 
viešbučiu, lovos be pa
klodžių ir nėra karšto van
denio.

Nei vienas iš trupės 14 
moterų ir 11 vyrų kalbėjo 
angliškai, kada Raud. 
Kryžius juos suorganiza
vo. Dabar visi išmoko gra
žiai skaityti savo roles. 
Dažnai jie kalba žargoniš- 
kai nesuprasdami ką jie 
sako, bet patenkinti, kada 
jie sukelia juoką. Šią nak
tį perstatymas gali būti 
dulkių viesuloj, rytoj pur
vyne, bet niekas nesiskun
džia apie nepatogumus ir 
pergyventus sunkumus.

O. W. I.

VAIZDAS IŠ “PILATE’S DAUGHTER” VAIDINIMO. 
— Lorraine Wiley, puiki Naujos Anglijos mergina, 
kuri susilaukė labai daug komplimentų nuo įvairių 
dramatiškų kritikų už jos nepaprastai gerą “Leah” 
rolės vaidinimą “Pilate’s Daughter”, Amerikos se
niausio tikybinio veikalo, kuris dabar vaidinamas tris 
kart per savaitę Pilate’s Daughter Hali. Mission Hill 
sekcijoj, Roxbury, Mass,

UŽ RASEINIŲ, ANT 
DUBYSOS

SAVAITE

CAMBRIDGE, MASS
sielos išganymas, nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti misijose.

Į Kovo 21 dieną 3 vai. po pietų
: Švenč. F. Marijos Nekalto Pra-.
: aidėjimo bažnyčioje,
ge, Mass. iškilmingomis apeigo- vai. prasideda vaikų misijos, 
mis baigėsi moterų misijos.
Bažnyčia vos galėjo sutalpinti 
visų moterų ir mergaičių. Pas
kutinis pamokslas, krikšto įža
dų atnaujinimas, kryžiaus ado- rapijiečių tėvų pasirūpinti, kad 
racija, visoms misijų dalyvėms vaikų misijose dalyvautų visi jų 
paliko gilų įspūdį. Misijas ve
dė iškalbingas ir gabus misijo- 
nierius pranciškonas, “Šv. 
Pranciškaus Varpelio” redakto
rius, Tėvas Justinas Vaškys.

Niau-
Svilienei, Martinkie- 

Kislauskienei, Marcinkie- 
Jarošienei, Marcinauskie- 

savo žentui ir dukrelei Jo- 
ir Jadvygai Jasioniam ir 

Jonukui, ir bendrai 
už suruoši-

i nei, 
nui 
anūkėliui
visiems ir visoms
mą vaišių, sveikinimus, linkėji
mus ir dovanėles mano gimta
dienio proga, kovo 17 d. š. m.

Lai Dievas visiems ir visoms 
gausiai atlygina.

Antanina Savilionienė, 
So. Boston, Mass. į

LANKĖSI

Penktadienį. “Darbininke”

PARSIDUODA du namai po
3 šeimynas. Dalinai modemiški 
įrengimai. Namai randasi ant 
Bolton St. tarpe C ir D gatvių,
So. Bostone. Informacijų dėlei lankėsi p-nia Adelė Dubrickie- 
pašaukite LON 1255. nė į§ Cambridge. Mass. su savo

(16-19-23) sūnumi George, kuris tarnauja 
~ U. S. laivyne. P-nia Dubrickienė 

yra sena “Darbininko” skaity
toja ir rėmėja.

| 
jei

DYKAI PAGALBA NUO 
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus;
sąnariai jauslūs: jei užeina skausmai 
oro permainose, patariam jums ban
dyt ROSSE Tabs be mokesties ir ob
ligacijų. Naudojamos tūkstančių per 
virš dvidešimt metų, gavimui greito 
paliuosavimo skausmų Reumatizmo. 
Arthritis. ir Neuritis.
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams

Jeigu niekad nenaudojote ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos—iš- 
bandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo
kite 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir
jūs būsit nepatenkinti pasekmėmis irlMarbo 
to pakelio žema kaina, grąžinkit ne
sunaudotą dalį, ir jums nieko nekaš
tuos. Nesiųskit pinigų, tik savo var
dą ir adresą į:

ROSSE Products Co. Dept. X-9 
2708 W. Farwell Avė., Chicago, III.

Pirmadienį “Darbininke" lan
kėsi p-nia Kotrina Plechavičie- 
nė iš Cambridge. Mass. Pp. He- 
liodoras ir Kotrina Plechavi- 
čiai yra ilgamečiai LDS 8-tos 
kp. nariai ir nuoširdūs “Darbi
ninko” darbuotojai ir rėmėjai. 
Beveik nėra buvę “Darbininko” 
parengimo, kad pp. Plechavičiai 
nebūtųų dirbę vieno ar kito

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu —■ žarnos neveiklios, skauda galva, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Miliū
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykiti FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekantį ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

10c

Tą dieną lankėsi “Amerikos’ 
redaktorius Juozas 
Pereitą sekmadienį jis kalbėjo 
Lawrence. Mass. ir Haverhili. 
Mass.

Pirmadien, kovo 22 d. “Dar
bininke” lankėsi LDS Centro 
Dvasios Vadas kun. Pr. Vir
mauskis. Šv. Petro par. klebo
nas. Atsilankymo proga “Dar
bininko” administratorius tarė
si apie kokį nors parengimą So. 
Bostone “Darbininko” naudai. 
Kleb. kun. Virmauskis mielai 
sutiko dar Gavėnios laiku ką 
nors surengti.

B. Laučka.

NOVĖNOS
prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina ............................
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ........................
prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagelbos. Kaina ...........
už Sielas Skaistykloje. Kaina .......... —-...........................
Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

15c. 
20c.
15c. 
20c.
15c.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKS 
LIETUVIŲ GRA8OR1US it 

8ALSAM UOTOJ AS 
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadvvay
SO BOSTON MASS 

rei SOUth Boston 269« 
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 dorchester Avė 
Tol COEumbla 253'

Vyrų Misijos
Kovo 22 d. 7:30 vai. vakare 

Į Cambridge, Mass. P. M. Nekal- 
to Prasidėjimo bažnyčioje pra- 

: sidėjo vyrų misijos. Pamokslai 
sakomi rytais 8:30 vai., vaka- 

> rais — 7:30 vai. Mišios misijų 
metu laikomos: 7 vai.. 8 ir 8:30 
vai. Išpažintis klausoma rytais 
ir vakarais.

Vyrų misijos baigsis iškilmin
gomis apeigomis sekmadienį — 
kovo 28 dienų 2 vai. po pietų.

Misijas veda pranciškonas 
Tėvas Just. Vaškys.

Visi vyrai, kuriems rūpi savo

CASPER
FUNERAL
187 Dorchester Street

South Boston, Mas*

Joseph W. Caspei 
(KASPERAS) 

-aidotuvių Oirektoriu.
Balsamuotojai 

NOTARY PUBLJu 
-’atarr.avimas Dlentj tr Nao 

koplyčia šermenims Dyk- 
n»i ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3961

Už Raseinių, ant Dubysos 
Teka saulė, teka; 
Geltonplaukės puikios visos 
Šneka ten, oi šneka.

Po rasas kasas šukuoja, 
Saulė jas džiovina,
Kad užgieda, uždainuoja, 
Širdį taip graudina.

Aukštą dangų pamylėjo. 
Blaivią jo aukštybę.
Sau akis užsižavėjo
Mėlyna gilybe.

Akys blaivios, gelsvos kasos: 
Širdys oi nešaltos,
Aukštas ūgis, kojos basos, 
Nuo rasų taip baltos.

Bet kodėl gi žalia rūta 
Laistydamos liūsta?

————-
AMERIKOS JAPONAI progos prisidėti prie ko- 
KOVOJA UŽ LAISVĘ vos Jun£- Taut^ Prieš ti_ 

i _______ roniją ir priespaudą, bet
Amerikiečiai japonų kil- *8* i

mes Havajų salose širdin
gai atsiliepė, kada turėjo 
progos savanoriai prisidė
ti prie Amerikos armijos. 
Rinktinės Tarnybos komi
sijos šiose salose buvo per
pildytos su aplikantais, 
kurie nuo Perlų Uosto už
puolimo laukė progos pa
reikšti jų lojalumą Jung.
Valstybėms.

Keturiasdešimt Honolu
lu poiieistų japonų kilmės 
planavo įstoti. Grupės ke
lių šimtų prisidėjo blo- 

; kais. Pareikalavimas 1500 
savanorių pasididino ket- 
veriopai.

“Aš laukiau šios progos”, 
; sakė Christian Nakama, 
medicinos studentas Ha
vajos Universiteto. “Kaipo 
amerikietis mums pri
klauso teisė kirsti Tojo 
Hitlerį ir Mussolinį”.

Walter Mihita, keturių 
vaikų tėvas, buvo vienas 
iš pirmųjų savanorių. 
“Džiaugiuos kovoti už A- 

i merikos laisvę ir parodyti 
į mano įvertinimą mokslo, 
(kurį Amerika man davė”, 
jis sakė. “Dėdė Šamas ga
li imti mano gyvybę ir vis
ką šios laisvės kovoj”.

Kitas jaunas japonas keturis perstatymus per 
amerikietis sake: Kiek- dieną. Tai buvo rojus su- 
vieną dieną aš dėkoju Die- iyginUs su perstatymais 
vui, kad esu amerikietis, šiaurės Afrikoj. Kelionės 
Aš pasiryžęs padėti pre- jig0S Gerų kelių nėra. Au- 
zervuoti Amerikos laisvės tobusas, kuriuo trupė va- 
sistemą pagal savo išga- žiuoja, tinka tiktai muzie- 

v ! jui. Klausimas kįla ar iš- 
Jpponų , kalbos ląikraš- mesti aktorių arba baga

žą iš autobuso, kad pada
ryti vietos vairuotojui.

Šiame atsitikime kalnas' 
ateina pas Mahometą. Ka
reiviai visada užimti ir 
negali vykti į arčiausią 
miestą į teatrą. Dažnai ar
čiausias miestas yra tik
tai kelios arabų lūšnos, 
teatras visiškai neegzis
tuoja. Taigi erdvingas ir 
žvaigždėtas dangus yra 
dalis scenerijos, kaip ir 
tankai, lėktuvai ir trokai. 
Šviesa nuo “jeeps” labai 
gerai apšviečia sceną.

Šiaurės Afrika tinkamai

japonų kilmės progos sa
ve išteisinti”. Pirmas sa
vanoris buvo IVilfred Tsu- 
kiyama, buvęs Honolulu Ko, dainuojant joms Birutę. 
miesto - apskrities advo
katas ir vienas iš Havajos 
geriausiai žinomų visuo
menės figūrų.

Pabėgėliai Linksmina 
lung. Valstybių Dali
nius Šiaurės Afrikoj

Ašaros nedžiūsta?
Kaip nedžiūtų, kad nežūtų 
Tiek jaunų brolelių!
Kad be laiko tiek nebūtų 
Be vilties vargelių!

Maironis.

Be Galo Įdomi Ir Naudinga 
Knyga JĖZUS KRISTUS 
Pasaulio Išgelbėtojas

Parašė Vyskupas Petras 
Būčys, MIC., 514 puslapių. 
Įsigykite šią be galo nau
dingą knygą ir nuodugniai 
susipažinkite su mūsų IŠ
GANYTOJO gyvenimu ir 
JO darbais. Knvgos kaina 
S2.50.

Užsakymus siųskite su 
money orderiu: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

ZALETSKA5
-UNERAt -lOMt

564 East 8roadwa> 
SOUTH BOSTON MASS 

A Zal«tska> r E Zalets- «. 
Graboria* ir dalsamuotoja 
-■atamaviniaf diena u ruki 
Koplyčia šermenims dyk- 

NOTARY P<TBLJ<

<ei ŠOU Boston 08i- 
r»l ŠOU Bo«tnr

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

e Co

VAIDINIMAS GRAŽIAI 
PAVYKO

Sekmadienį, kovo 21 d.. Brock- 
tono Lietuvių Dramos Ratelis.

; Šv. Roko par. salėje, 7 vai. va-
■ kare, suvaidino kun. F. Norbu-
1 to parašytą dramą — “Svasti
kos Vergijoje”. Reikia pasaky
ti, kad veikalas labai gražiai 
parašytas ir buvo vykusiai su-

■ vaidintas. Režisavo pats veika
lo autorius — kun. Feliksas 
Norbutas. Pertraukose kalbėjo

! vietinis klebonas kun. J. Švag- 
ždys. Kaip paprastai, jo kalbos 
buvo labai įdomios ir publikai 
žingeidžios.

Veikalą vaidino sekantieji as
menys :

Senute, kaimietė — M. Maz- 
galienė.

Senukas, kaimietis — M. Au- 
dijaitis.

Barbora, jų duktė, kaimietė
— J. Mikėnaitė.

Stasė, kita jų duktė — L. Ša- 
rintaitė.

Alytė. 7 metų, Barboros duk
tė — Marytė Peldžiūtė.

Herr Reinbekas, Stasės vy
ras, Nacių vadas — B. Bartke
vičius.

Dvi tarnaitės — A. Ma- 
tekaičiūtė ir M. Tamulevičiūtė. 

Taipgi Trys Naciai kareiviai
— P. Akstinas, V. Jakavonis ir 
Jį Kašėta.

Ir keturios vokietės ponios— 
E. Bulkaitytė, B. Jezukevičiūtė. 
N. Darulytė, E. Jarmalavičiūtė.

Publikos buvo pilna salė. Sve
čių tarpe buvo matyti 

Į Kneižis iš Norwood,
Į Alb. ir Ona Nevierai, 
| rauskas su žmona iš
no,
pp.
PP-

Su dainomis, juokais ir 
perstatymais trupė iš 25 
pabėgėlių aktorių iš Len
kijos, Prancūzijos, Čeko
slovakijos, Graikijos, Ju
goslavijos, Belgijos ir O- 
landijos linksmina Ameri
kos kareivius Šiaurės Af
rikoj, praneša Karo De
partamentui.

’ : Šie pabėgėliai kurie no
rėjo irgi prisidėti prie ko
vos prieš Hitlerį, buvo A- 
merikos Raud. Kryžiaus 
suorganizuoti į teatro vie
netą užvardintą — “Red 
Cross Revue”.

Senesnieji amerikiečiai 
pamena senas vodevilio 
dienas Amerikoj, kada ak
toriai kiekvieną dieną ap
lankė kitą miestą ir davė

i

čiai Honolulu entuziastiš
kai paremia šį nusistaty
mą, kaip ir japonų - ame
rikiečių vadai viešame gy
venime. Garsus Amerikos 
mokslininkas japonų kil
mės, Shigeo Yoshido, sa
kė: “Netik mums suteikia

LANKĖSI

šią savaitę pas p. Eizb. Na- 
nartavičienę lankosi karys Jo
nas Pusčius, kuris porą metų 
mokėsi Marianapolio Kolegijo
je. Thompson. Conn. Karys J. 
Pusčius Filipinų salose buvo iš
buvęs 28 mėnesius.

Graiton Avė., • Islington Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 180!>-R

L.
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Brooklyno Apylinkėse
ApsidaHus

Brook’.ynas tai tikra “maiša
lynė” — žydai, italai, lenkai, 
lietuviai visi vienoj vietoj susi
grūdę. Kad “išsisukus" iš tos 
maišaties greit pasprukau į ne
toli esančią šv. Jurgio parapi
jos salę. į kurią pastebėjau 
daug žmonių einant. Kokia nors 
pramogai — pagalvojau. Ir ne
apsirikau... Man Įėjus, scenoje 
pasirodė Kun. Vincas Pinkus, 
šv. Jurgio parapijos vikaras ir 
pasako šio vakaro tikslą. Tiks
las — pagerbti Šv. Kazimierą ir 
taip pat Jo globotinį — Kun. 
Kleb. Kazimierą Paulionį. Kun. 
V. Pinkus taip pat pasveikino 
visus dalyvaujančius. ypač 
brangias viešnias iš Pittsbur- 
gho — Motina M. Dovydą. Se
serų Pranciškiečių. vyresniąją 
ir Sės. M. Felicija. Seserų Pran
ciškiečių mokyklų inspektorę. 
Dalyvavo taip pat dvi seselės iš 

N. J. Programą 
mokyklėlės

Amerikoj gimęs ir augęs, bet 
naudoja lietuvių 

net malonu su juo 
Jo bibliotekoj randasi

iausių laikų Lietuvoje

taip laisvai 
k a. *>ą. kad 
K a 1 Ov 1IŠ.
WSGS Vv:

spausdintos knygos. Jis vienin
telis “amerikonukas”, kuris re- 
gulariai gaudavo. Lietuvoje 
spausdinamą inteligentams žur
nalą. “Židinį"* Su tokiais pat
riotais pasikalbėjus žmogus net 
užmiršti, kad gyveni Brookly- 

žydynėje”. Fclix.no

BP.OOKLYH, N. Y.

Kearny. 
dė religinės vaiku- 
čiai ir parapijos sodalietės. Pro
grama kukli, bet meniškai pa
ruošta. Vaidintas veikalėlis 
“Tarclzijus" labai pavyko ir 
visiems paliko neišdildoma į- 
spūdį. Garbė priklauso Sese
lėm Pranciškietėm — Sės. An- 
cillai ir Sės. Joanai, kuriuos su 
tekiu dideliu pasišventimu au
koja savo jaunas jėgas skiepy
damos tikėjimo ir lietuvybės 
da gus šiose jaunose širdelėse.

Sodalietės. vadovybėje Varg. 
J. Brunzos. labai meniškai pa
dainavo kelias liaudies daine
les.

Programos pabaigoj kalbėjo 
kun. kleb. K. Paulionis. Jis vi
siems : 
rodytą 
visus 1 
remti

MIRĖ .4..4. J. BANIULIS
Kovo 10 d. po ilgos ligos mi

rė a. a. Julius Baniulis, sulau
kęs 61 m. amžiaus. Iškilmingai 
palaidotas su 3 šv. mišiomis ir 
asista iš Karalienės Angelų par. 
bažnyčios kovo 13 d. į šv. Jono 
kapus. Vargonininkų grupė gra
žiai giedojo per mišias ir ka
puose.

A. a. J. Baniulis buvo gabus 
rašytojas ir poetas. Daug jo 
rašinių tilpo įvairiuose laikraš
čiuose. Kaipo žmogus, buvo la
bai jautrios sielos, 
būdo ir susipratęs 
Paliko dideliame 
žmoną Oną. seserį
Hambrin ir brolį Lietuvoje. Jis 
buvo linotipistas. bet reikalui 
esant darbavosi ir redakcijų į- 
staigose. Priklausė prie Šv. 
Vardo d-jos. Retėja mūsų pio
nierių eilės. Su Baniuliu mes 
netekome vieno gabaus plunks
nos darbininko. Velionį pager
bė atsilankydami ir palydėdami 
amžinybėn ‘Amerikos’. ‘Tėvy
nės’ redaktoriai ir kitų laikraš
čių atstovai.

malonaus 
tėvynainis, 
nuliūdime
Marijoną

iš . Ežiai lėkoj ■ už pa
jam pagarbą ir ragino 
kti ištikimais lietuviais, 
katalikišką spaudą ir

leisti savo dukras į katalikiškas 
ir lietuviškas akademijas, kad 
joms nereikėtų pasitikėti sve
timtaučių parama.

Po programos turėjau progos 
taip pat susipažinti su \'akaro 
vedėju — kun. V. Pinkumi. Jis

Norvegijos Princas Harold, 6 m. amž., rašo laišką savo diedukui, ka
raliui Haakon, kuris dabar apsigyvenęs Londone. Jaunasis Princas su 
savo sesutėmis gyv. Pook’s HilI, Md.

C. BROOKLYN, N. Y
ŠV. JURGIO PAR.

Mokyklėlės Vaikų Vaidinimas
Kovo 7 d. par. mokyklėlės 

vaikučiai. Sesučių Pranciškie- 
čių vadovaujami, suvaidino te- 
atrėlį pagerbimui kun. Kazimie
ro Paulionio. Dalį programos 
išpildė didesnės merginos. Bu
vo trumpas perstatymas, dek- 
lemacijų. dainų ir gyvas pa
veikslas — “Pavergtoji Lietu
va".

Šiais laikais, ypač didmies
čiuose. su priaugančia karta 
yra labai sunku ką nors veikti. 
Vaikučiai labai sunkiai vartoja 
savąją lietuvių kalbą; išmoksta 
savo roles gan iškraipydami 
akcentus, nes jie. neužtektinai 

j moka tą kalbą. Geriau tą atlie
ka svetimtaučių vaikučiai, nes 
šie taip aiškiai taria, nors neži
no jų reikšmės. Bet reikia svei
kint Sesutes už didelį jų pasi
šventimą. kad visa programa 
buvo lietuviškai. Kartais tenka 
vienur-kitur girdėti dalis prog
ramų. o kartais ir visą progra
mą. pildant anglų kaiba. Tad 
kokią naudą tas duoda lietuvy-

to galėtų prisidėti patys tėvai;' 
kur tėvai geriau rūpinasi lietu- 

j vybės palaikymu. skaitydami 
j ir palaikydami lietuvių spaudą, 
j ten ir vaikai geriau ją vartoja.

Gražios scenerijos bei kostiu
mai. kaip didelių, taip ir mažų 
darė gražaus įspūdžio. Progra
mą vedė kun. V. Pinkus. Klebo
nas dėkojo, rengėjoms, vaiku
čiams ir visiems prisidėjusiems 
prie šio parengimo, o publikai 
už atsilankymą.

ELIZABETH, N. J

Daugiau Rimties
kai išreklamuoti: gražiau
sias, skaitlingiausiausias, 
kalbos bus, arba jau buvo, 
puikiausios, įspūdingiau
sios (gerokai jas paspau
dus — muilo burbulas), 
nuotaika buvo pakilusi 
(dalyviai sėdėjo ir žiovo-

DR. K. PAKŠTO PAGERB- 
TUVĖS

Kovo 14 d.. 4 vai. po piet įvy
ko Dr. K. Pakšto pagerbtuvių 
bankietas. Apreiškimo par. sve
tainėje. Gražus būrys brookly- 
niečių susirinko arčiau susipa
žinti su prof. Dr. Pakštu, kuris 
čia apsigyveno. Jis yra Lietuvių
Kultūros Instituto Direktorium, bei? Mūsų visų čia yra vienas

Geriausio pasisekimo tau. > tikslas, kad ko ilgiausiai lietu- 
Daktare! jviai liktų lietuviais. Daug prie

FIND THE MAN WITH THE MOST WAR BONDS

Courtoy Syracusc I’uat-Standard

da. dėjo paveikslus.
Lt. Vincas Varkala
Bruno Vaičiūnas
Vincas Varnelis
Norbertas VVycosky-Vitkauskas
George A. Vitkauskas
Jonas Valaitis
Edvardas Vilčinskas
Alfonsas Viskauskas
Juozas Vasiliauskas
Vito Veiveris
Vincas Vekteris
Petras Varnelis
Alfonsas Vaiciulevičius
Volteris Velička
Juozas Venskus
Juozas Vaitkevičius
Pranas Vaičiūnas
Povilas Vanagaitis
Mikolas Zabita
Jonas Zakarevičius (2 br.)

. Vincas Zakarevičius 
Leonardas Žemeckas 
Juozas Zubrickas
Edvardas Zagreckas
George Žurauskas
Juozas Žvirblis
Albinas Žalionis (2 br.)
Viktoras Žalionis
Leonardas Zdancevičius 
Pranas Zabita
Edvardas Žemaitis
Jonas Zabita (2 br.)
Juozas Zabita
Jonas žižniauskas
Jonas Zatwamowski

f

Pranas Zamorski
iiJ
i
IIi1

Karts nuo karto, iš ko
kio nors provincijos už
kampio, pasirodo laikraš
tyje sieksninė korespon
dencija, pakartojama išti
sai per visus katalikiškus 
laikraščius.

Skaitai ją, tryni akis,
galvoji, nusijuoki, o visgi jo, negu gausi pinigus at- 
negali jokiu būdu supras- gal). Arba vėl, kai jau pra-

• ti, kaip gerbiamas, arba dės girti kokį asmenį, tai 
gerbiama 
apdovanota lakia vaizduo- tas nabagas 
te, galėjo duotįs būti svai
doma iliuzijomis ir taip 
daug niekų ir nesąmonių 
pripliaukšti.

į Imkime pavyzdžiais. 
Koks tai užkampis, tylus 
nuo senų jau laikų, nūn 
visai jau apsnūdęs ir spė- ir po jam ilgus amžius nė
jęs gerokai samanomis ap- buvo ir nebus. Stverk tik 
želti, ūmai išgyriamas jį ir iš džiaugsmo saldžiai 
aukščiausio laipsnio žo- išbučiuok!... 
džiais: patriotingiausias,
judriausias, žinomiausias 
visoje Amerikoje ir taip 
panašiai. Jeigu tokiame 

į miestuke buvo privataus 
pobūdžio surengta vaka
rienė, arba dėl biznio ban- 

' ketukas, tai, prieš tai ir po p^štu

korespondentė, net šlykštu darosi. Ir ką 
“nenuveikė 

tautos ir Lietuvos” labui: 
pinigus pilė, amžinai vi
suomeniniame darbe užsi- 
grudęs iki prakaito, orga
nizuoja, rūpinasi, nakti
mis nedamiega, žodžiu 
“veikėjas”, kokių prieš jį

Skaitant panašaus tūri
nio korespondencijas, ir 
iš arti žinant aprašomas 
vietoves bei asmenis, ma- 

, kad tai ne tikrovė, o 
vaidyba... “Veikėjai” savo 
tautiškoje “veikloje” ir 
------- 1 bate nepajudina, 

tam, nesigailima jį gero- dažnokai kokiam nors ki
tų veikimui priešingi, jų 
veiklą trukdo ir skaldo. O 
apie jų tariamą duosnu- 
mą ir galvoti negalima: 
greičiau sutiktų leisti sau 
krūminį dantį išlupti, nei 
surūdijusį “nikelį” ge
riems tikslams paaukoti.

katalikišką spau-' Savaimi kyla klausimas:

KARIŲ SĄRAŠO TĘSINYS

Lt. Aiice-Aleksandra Savickas-
Savick (slaugė)

Charles Samulionis
Edvardas Savickas (2 broliai)
Juozas Savickas
Leonas Šivickas (3 brol.)
Edvardas Šivickas
Dominikas šivickas
Povilas Selelionis
Volteris Skuodas
Juozas Šlimas (2 br.)
Albertas šlimas
Edvardas Subačius
Vincas Sujeta
Albertas Siurplis
Jonas Šileikis
Jonas šeikunas (2 br.)
Adolfas Šeikunas
Juozas Shalionis
Charles Sujeta
Adomas Stankūnas
Stasys Stefanik
Viktoras Sagis
Juozas Siunis
Albertas šarka
Henrikas Sakelis
Antanas Staskevičius (2 br.)
Vincas Staškevičius
Volteris Staržinskas
Antanas Sajus
Vincas Serapinas
Adolfas Smolinskas
Volteris Smalakis
Juozas Sikorskas
Vladas Stančauskas
Antanas Šimkus
Pranas Stučka
Antanas Šeniauskas (2 br.)
Jonas Šeniauskas
Arthur Thompson
Julius Tvaskas
Juozas Tamulevičius-Tomalava-

ge (2 broliai)
Edvardas Tamulevičius
Jonas Tratu lis
Leonardas Tenis
Edvardas Tikuišis
Mr. Towsend
Jonas Urbonas (2 br.)
Antanas Urbonas
Charles Urbonas
Edvardas Urbonas
Christina Vičas, pirmutinė

| tuvaitė savanorė įstojusi į
WAVES. Iš profesijos buvo įsteigimo visuomet dėl jos labo 
mokytoja. Išleistuvėms buvo 
surengti keli bankietai. Apie

Pranciškaus draugijos ir per 
daug metų ėjo raštininko parei
gas. Taipgi buvo ilgametis 
LRKSA 116 kuopos narys ir 
per daug metų ėjo užrašų raš
tininko pareigas ir taipgi yra 
buvęs iždininku. Mylėjo skaity
ti katalikiškus laikraščius ir vi
suomet rėmė 1 
dą. Buvo žmogus malonaus bū- kokiems tikslams tas vis

kas daroma?! Ar kores
pondentai kada nors rim
tai pagalvojo, kokią jie, 
savo klaidinančiomis ži
niomis, visuomenei, kata
likiškiems laikraščiams, 
aprašomų vietovių žmo
nėms, daro žalą? Jie iš 
pamatų griauna pasitikė
jimą. Gyvenimas priklau
so veiksmams, ne žo
džiams. Prieš teisybę kiek
vienas yra tik paprastas 

Į eilinis ir niekas daugiau... 
Jeigu nėr kas pozityvaus 

geriau tylėti: 
kur kas geresnė liūdna 

Kazimiero i teisybė už melagingą nors 
■ ir linksmiausį sąmojų, 

kun. E. Gra- Laikas mesti pigią popie- 
Prisirinko skaitlingai rinę reklamą, kuri bičiu- 

giminių. pažįstamų ir draugijų liaujasi

do ir visuomet susitikus buvo 
įdomu, ypatingai apie Lietuvos 
praeitį pasikalbėti. Nors nuo 
sunkaus darbo rankos buvo iš
dirbtos, bet velionis labai gra
žiai rašė lietuviškai, ir dažnai 
pasitarnaudavo ne vienam ra
šydamas laiškus į Lietuvą.

A. a. Kazimiero karstą aplan
kė daugybė draugijų narių, gi
minių. pažįstamų ir bendradar
bių. Prie karsto buvo sudėta 
skaitlingai gražių vainikų, gė
lių pintinių, taipgi dvasinių gė
lių bei šv. mišių, užprašytų la
bai skaitlingai, kas liudija, kad rašyti 
velionis buvo visų mylimas.

Palaidotas iš Šv. 
bažnyčios, kur šv. Mišias at
našavo klebonas 
deckas.

NEW HAVEN, CONN

Kovo 14 d.. Šv. Pranciškaus 
Tretininkų draugija užprašė 
Šv. Mišias intencija mūsų para
pijos karių, prašydamos Aukš
čiausiojo apsaugos ir palaimos 
mūsų jaunuoliams, kurie išvy
ko į kariuomenę, kad laimingai 
atlikę karo tarnybą ir nugalėję 
priešus, laimingai grįstų pas 
savuosius.

Būtų gražu, kad ir kitos drau
gijos pasektų Tretininkių pa

-vyzdį ir užprašytų dažniau šv. 
i mišias už karius.

narių į bažnyčią, kad atidavus 
paskutinį patarnavimą Kazi
mierui ir palydėjus į amžiną 
poilsio vietą. Šv. Pranciškaus 
draugijos nariai nešė velionio 
karstą.

Liūdesio valandoj velionio 
žmonai Anielei Šidlauskienei ir 
visai šeimai bei giminėms reiš
kiame gilią užuojautą, o Kazi
miero vielei tegul gerasis Die
vas suteikia amžiną 
dangaus karalijoj, kur nėra 
skausmų nei dejavimų.

su savo, ar kitų 
egoizmu ir jokiu būdu ne
suderinama su katalikiš
kąja etika. Stabams smil
kalo visada bus maža...

Felix.

Raud. Kryžiaus savano
riai pagamino milijonus 
bandažų šiam karui. Jūsų 

: parama 1943 m. Raud. 
Kryžiaus Karo Fondui yra 

ramybę1 reikalinga.

lie-

Po kelių mėnesių rimtos ligos, 
kovo 8 d., su šiuo pasauliu at- 

i siskyrė pavyzdingas katalikas 
' ir geras lietuvis Kazimieras 
Šidlauskas. Paliko dideliam nu- !
liūdime savo mylimą žmoną A- 

, nielę Šidlauskienę, sūnų Joną, 
i dukteris Severą ir Oną Gauri-
no, žentą Jeronimą Gaurino, ir I _
du brolius, gyvenančius Phila- 
delphia, Pa. Taipgi kitus gimi
nes. draugus ir pažįstamus.

A. a. Kazimieras buvo vienas 
iš šv. Kazimiero parapijos stei- 

' gėjų, ir per daug metų, arba 
; geriaus pasakius, nuo parapijos 

i - . . . . — -

kun. 
dar 

dar- 
gra-

Prisiartinus Šv. Juozapo 
šventei, malonu yra pasveikin
ti mūsų parapijos vikarą 
Juozą Bucevičių, kuris 
trumpai mūsų parapijoj 
buojasi, bet jau yra savo
žiais ir pamokinančiais pamoks
lais puikiai patraukęs žmonių 
širdis prie Dievo; taipgi neatsi
lieka nuo parapijos aktyvaus 
veikimo. Sveikinam visus mūsų 
kolonijos Juozus ir Juzytes ir 
linkime linksmai praleisti 
duvių dieną.

var-
I

eina J
Prie

į tai plačiai rašė vietinė spau-|

darbavosi ir rūpinosi. Mylėjo 
katalikiškas draugijas ir orga
nizacijas, priklausė prie Šv.

Per visą kovo mėnesį 
Raudonojo Kryžiaus vajus, 
šio vajaus pasisekimo darbuo
jasi ir lietuviai. Taigi, jei tam
sta nori prisidėti su savo auka 
gali paduoti klebonui arba 
draugijų atstovams, kurie jau 
yra visiems žinomi ir patikimi 
žmonės. M.

C. S Army Photo

N EIV ARMY — Lieutenant 
General Walter Kreuger, 
who will command newly 
formed Sixth Army, to be 
composed of American com- 
bat troops in Southvest Pa- 
cific. General has been in 
command of Third Army, 
with headęuarters in San 
Antonlo, Texas. He leaves 

for abroad soon.




